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Edunita Notu

Edunita Education Solutions Türkiye’de sayısız öğrenciye başta İtalya olmak üzere bir çok ülkede eğitim alma
fırsatı sunmuştur.
Kurumsal bakış açısının yanısıra her bir danışanına veli sıcaklığı ve samimiyeti ile yaklaşarak öğrencilerinin
ihtiyaçları ile titizlikle ilgilenir ve başarıları ile gurur duyan büyük bir aile olmayı hedefler. Sektörde deneyimli
eğitimci ve danışman kadrosu ile hizmet veren Edunita, lise öğrencilerine hedeflerini belirlemede ve bu hedefe
ulaşmak için donanımlı ekibi ile yol haritası çizmelerine yardımcı olur.
Kurucumuz Gloria Day 2005 yılında İtalyan Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini İngilizce
Uluslararası ilişkiler üzerine tamamlamıştır. İtalyan-Türk kimliği ile bu iki kültür arasındaki yakın ilişki ve kendi
tecrübelerinden yola çıkarak her iki ülkedeki öğrenciler için yurtdışında eğitimi ulaşılabilir kılmayı hedeflemiştir.
İtalyanca, ingilizce ve Türkçe anadili olup bu üç dilde de eğitim vermektedir. Aldığı öğrenci koçluğu ve
danışmanlık eğitimleri ile kendinden sonraki nesillere ışık tutmayı amaçlamıştır.
Edunita ailesi olarak dergimiz ile sizlere italya ile ilgili merak edilen, keyifli, en güzel detayları ulaştırmayı
amaçlıyoruz.
Ekibimizin deneyimlerinden yola çıkarak oluşturduğumuz yazılarımızla siz değerli okurlarımıza keyifli anlar
yaşatmayı hedefliyoruz.
İtalya bizim için bir iş olmaktan çok öte, vazgeçilmez güzellikte detaylar bütünü ve bir yaşam stili.
Keyifli okumalar.
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Edunita ailesi olarak tam 16 yıllık tecrübemizle binlerce öğrencimizi yurtdışı hayallerine kavuşturduk.
Hep daha iyisi için çalıştık.
Şimdi, İstanbul’un en güzel yerinde, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan noktada eğitime bütünsel yaklaşımımızla
hizmetlerimize devam ediyoruz!

Eğitim Danışmanlığı

Okul Başvurusu, Universitaly ve Okul kayıt

Edunita ailesi olarak, alanında uzman eğitim danışmanlarımız ile
öğrencilerimizi doğru ve emin adımlarla hedeflerine ulaştırmak
için çalışıyoruz. Öğrencilerimizle hedeflerini belirleyene kadar
bir araya gelip görüşüyor, akıllarındaki soruları yanıtlıyor;
kriterleri, yetenekleri ve ilgi alanlarına yönelik kişilik ve meslek
envanterleri yaparak öğrencilere en uygun bölüm ve yol

işlemleri
Universitaly, İtalya’nın Eğitim, Üniversite ve
Araştırma Bakanlığı'nın, öğrencilere çalışmalarında
eşlik etmek için özel olarak oluşturulmuş portalıdır.
İtalya'da lisans ve yüksek lisans programlarına kabul
alan öğrencilerin başvurudan eğitim başlayana kadar

haritasını belirleme konusunda destek oluyoruz.

izlemeleri gereken bir süreç bulunmaktadır. İtalya’da

Öğrencinin istediği bölüm/bölümlerin hangi üniversitelerde

eğitim almak isteyen AB vatandaşı olmayan

olduğunu tespit ediyor, ilgilenilen bölümün içeriğini araştıyor;

öğrencilerin konsolosluk nezdinde yapılan bir işlem

başvuru koşulları, kontenjanlar, varsa giriş sınavı ve konu
içerikleri hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Öğrencinin yabancı
dil bilgisini deneme sınavlarıyla tespit ediyor ve gerekli dil

olan Universitaly üzerinden bir “ön kayıt” yapılması
gerekmektedir. Bu ön kayıt işlemi sırasında istenen
belgelerin kontrolu ve doğru takibi çok önemlidir. Ön

belgeleri hakkında öğrenciyi bilgilendiriyoruz. Burs imkanları,
yaşam masrafları, ev/yurt bulma imkanları, bürokratik süreçler
ve konsolosluk evrakları hakkında bilgi veriyor, ailemizin bir

kayıt işleminin onayı geldikten sonra konsoloslukta
vize süreci başlar. Edunita ekibi, vize işlemleri için
gerekli belgelerin bilgilendirmesi için öğrencilerine

parçası haline gelen öğrencilerimizin bu heyecanlı

yardım eder.

yolculuklarında ellerinden tutuyoruz.
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Burs Başvurusu

Yurtdışı Yaşam Paketi

DSU Bursu olarak bilinen, ve tam adı Diritto allo Studio

Öğrencilerimizin genel olarak en zorlandıkları alan olan

Universitario olan burs programı, İtalyan hükümetinin

İtalya’ya taşınma ve düzen kurma aşamasında Edunita

sunduğu, İtalyan olmayan ve eğitim için İtalya’yı tercih

yanınızda! Tek başına bütün düzenini geride bırakan ve

eden öğrencilerin başvurabildiği bir burstur. İsminden

yepyeni bir sisteme alışmak zorunda olan

de anlaşıldığı üzere eğitim eşitliğini sağlamayı amaçlar.

öğrencilerimizi, İtalya’da yaşayan ekip arkadaşlarımızın

DSU bursu, öğrencilerin eğitim masrafı ve yemek

desteğiyle vardıkları şehrin havalimanında karşılıyor,

giderleri gibi masraflarına destek olabiliyor. Ayrıca

vardıkları günden itibaren 8 gün içinde tamamlanması

konaklama giderleri üzerinde indirim, vergi indirimleri

gereken oturma izni işlemlerinde öğrencimize yardım

gibi daha birçok şey, bu bursun kapsamı altına dahil

ediyor, okula kayıt belgelerini teslim ediyoruz.

ediliyor.

Öğrencimize kriterleri için en uygun telefon hattını

DSU bursu, aile gelir beyanı yöntemiyle alınır ve her

açtırıyor, belki de en çok kullanacakları şey olan toplu

bölgenin kendi kuralları çerçevesinde dikkatle

taşıma kartlarının başvurusunu yapıyoruz. Eğer kaldığı

hazırlanması gereken belgeler okulların ortak çalıştığı

evde internet bağlantısı yoksa başvuruyor, isterse İtalyan

CAF ofislerine teslim edilir, ve burs başvuru süreci

banka hesabını açması için yardımcı oluyoruz.

başlamış olur. Titizlikle yürütülmesi, ve herhangi bir

Öğrencimiz eğer evde kalıyorsa elektrik, internet ve

hata yapılmaması için dikkatle takip edilmesi gereken

doğalgaz faturalarını ödemeleri konusunda yol

bu süreçte hangi belgelerin ne şekilde hazırlanacağı

gösteriyoruz. Kısaca, Edunita ailesi olarak hizmetlerimize

hakkında sizlere bilgi veriyor, hazırlanan belgelerle

İtalya’da da devam ediyor ve sizi yalnız bırakmıyoruz.

öğrencimiz adına burs başvurusu yapıyor, her aşamada
şeffaflıkla süreci takip ediyoruz.
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Eğitim ve Üniversite Tanıtım Günleri

İtalyanca & İngilizce Kütüphane

Öğrencilerimizin hedefledikleri bölümlerin hangi

Yeni bir dil öğrenmenin en önemli ayağı olan kitap okuma

üniversitelerde olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için

alışkanlığını kazanmak, kelime haznelerini geliştirmek için

gereken koşulların neler olduğunu öğrenmeleri için

Edunita’da eğitim alan öğrencilerimiz, 16 yıllık tecrübemiz ile

ofisimizde düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz eğitim

düzenlediğimiz İngilizce ve İtalyanca kaynaklardan oluşan

ve üniversite tanıtım günlerine katılarak İtalya’daki
üniversite ve kısa süreli eğitim programları hakkında en
doğru ve güncel bilgilere sahip olabilirsiniz.
Edunita Etüt Merkezi
Edunita öğrencileri derslerden önce, derslerden sonra
veya boş zamanlarında gelip kolektif alanımızdan
faydalanabilir, ders çalışırken uzman etüt
öğretmenlerimizden destek alabilir, egzersiz talebinde
bulunabilir, arkadaşları ile ders çalışabilir,

kütüphanemizden faydalanabilirler.
Grup ve Bire Bir Dersler
Edunita öğrencilerine başvurmak istedikleri bölüm ve okulun
kabul şartları arasında yer alan sınava uygun deneme testi
uygulaması sonrası hangi alanlarda destek ihtiyacı varsa o
alanları belirler. Öğrenci dilerse bireysel veya mini gruplar
şeklinde derslerine başlayabilir.
Ayrıca hızlandırma kurslarımızı da değerlendirebiliriniz.
Tüm derslerimiz alanında tecrübeli eğitmenlerimiz ile
İngilizce veya İtalyanca olarak yapılır. Kur boyunca deneme

kütüphanemizden faydalanarak ders çalışma

sınavı, eğitim materyalleri, egzersizler ve sınav içeriği

zamanlarını en verimli hale getirebilir.

(syllabus) paylaşımı öğretmenlerimiz tarafından sağlanacaktır.
Yıl içinde herhangi bir zamanda derslere başlayabileceğiniz

Konuşma Dersleri

sınav hazırlık alanlarımız:
Mimarlık

Yeni bir dil öğrenirken öğrencilerin genel olarak

Tıp (IMAT)

zorlandıkları alan olan konuşma dersleri, sosyal

Mühendislik

öğrenmeyi de destekleyen nitelikte, uzman İtalyan

Diş Hekimliği

öğretmenlerimiz tarafından konuşma odaklı ve kulüp

Bocconi/Cattolica/LUISS Sınavları Hazırlık

aktiviteleri ile sürdürülür. Bu şekilde öğrencilerimiz

Logic Dersleri

hem aksanlarını hem de konuşma hızlarını iyileştirme

Dizayn (Tasarım)

fırsatı bulurlar.

CILS/IELTS/TOEFL/SAT Hazırlık
TOLC sınavları
İtalyanca ve İngilizce Okul Ders Takviyeleri
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Ergen Psikoloğu
Ergenlik, kişinin çevresinde olan biteni kavramaya
çalıştığı, bilişsel gelişim ile sosyal ve bedensel olarak
tam bir değişime uğradığı dönemdir. Pek çok fiziksel,
duygusal ve bilişsel değişimi beraberinde getiren
çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönemde
ergen kimliğini de kazanır. Ergenlik dönemi bireyin
kişiliğinin oturmaya başladığı, hayata bakış açısının belli
olduğu ve bedensel ruhsal gelişiminin hızla geliştiği bir
dönemdir.
Ergenlik başlı başına ne kadar stresli bir dönem olsa da
genellikle asıl kaygı, üniversite seçim ve sınav hazırlığı
dönemlerinde kendini gösterir. Öğrencilerin
geleceklerini şekillendiren seçimlerin yapıldığı tercih
dönemi gençleri strese sokan ve kaygı yaşamalarına
neden olan bir dönemdir. Liseye başladıkları zamandan
üniversite başvuru tercihi sürecine kadar geçen sürede
gençlerin çoğunluğu kararsızlıklar yaşar. Ne yapacağına,
nereyi seçeceğine, nereye gideceğine tam anlamıyla
karar vermez, yaşıtları kendilerine hedef belirlerken bu
durum onların daha da strese girmesine sebep olur.
Ayrıca başka bir şehir ve ülkede okuma ihtimali ve
bilmediği bir şehre gitme, aileden ayrılma gibi etkenler
de vardır. Bunlar da tercih döneminin stresini artıran
diğer faktörlerdir.
Eğitime bütünsel yaklaşımımızla yola çıktığımız
psikolojik destek hizmetimiz, ekibimizde bulunan
Uzman Psikoloğumuzun destekleriyle gerçekleşiyor.
Öğrencilerimiz; meslek seçim envanteri, kaygı ve stres
yönetimi, dikkat ve hafıza çalışmaları, zaman yönetimi,
hedef çalışması, etkili iletişim ve mentörlük konularında
destek alabilir, bu kaygılı dönemi bir uzman yardımıyla
daha rahat geçirebilir.
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Yetişkinler için Dil Dersleri
Günümüzde globalleşen iş dünyası ve yükselen kariyer
hedefleri için birden fazla yabancı dil bilmek zorunlu
hale gelmiştir. İş dünyasında çoktan ilerlemiş fakat
kariyerini daha yüksek mevkilere taşımak isteyen, çok
daha iyi bir iş fırsatı veya terfi fırsatını dil engeli ile
kaçıran veya tamamen kültürel deneyimler kazanmak,
rahatça seyahat edebilmek vb. gibi istekleri olan ama
öğrencilik hayatı çoktan geride kalan kişilere güzel bir
haberimiz var! Bünyemizde İngilizce/İtalyanca dil
eğitimini yetişkinlere de sunuyoruz. Artık hayal
ettiklerinize ulaşmak için beklemenize gerek yok.
Üniversite Gezileri
Edunita ailesi olarak 2010 yılından bu yana İtalya’da
eğitim almak isteyen lise öğrencileri ile yılın belirli
zamanlarında üniversite gezileri düzenlemekteyiz.
Başta Milano, Torino, Roma, Floransa, Bologna olmak
üzere devlet ve özel üniversitelerini ziyaret ederek
öğrencilerimize kampüs yaşamını yerinde
deneyimleme ve Edunita ailesine özel yapılacak
sunumlar sırasında akıllarındaki tüm soruları yetkililer
ile birebir görüşerek sorma fırsatı sunuyoruz. Ayrıca
üniversitelere daha önce yerleştirdiğimiz
öğrencilerimiz eşliğinde kampüs turu ve deneyimlerini
paylaşma imkanı sunuyoruz.,
Business English ve Şirketlere Özel Dil Desteği
Pazarlama, iletişim, sunum, satış, reklamcılık, ekonomi,
ticaret, ve bunun gibi birçok alanda uluslararası
kaçınılmaz bir iletişim aracı haline gelen iş Ingilizcesi
için bireysel veya kurumsal olarak Edunita’nın uzman
eğitmenlerinden destek alabilirsiniz.
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Yaz Okulları
İtalya’da yaz okulu 14-17 yaş aralığında olan
öğrencilerimizin yaz tatillerinde dillerini geliştirmelerine
katkı sağlamaktadır. Moda, sanat ve tarihin en önemli
merkezlerinden biri olan İtalya’da birebir italyan
öğretmenler ve yerel kişilerle iletişime geçerek çok daha
hızlı ve etkili bir şekilde geliştirebilme fırsatı
bulabilirsiniz.Dersler dışında katılacağınız aktiviteler ve
kültürel geziler sayesinde hem tatil hem de okul
deneyimini bir arada yaşayacaksınız. İtalya yaz okulu
programlarına dünyanın her yerinden uluslararası
öğrenciler gelmektedir. Bu sayede sadece İtalyan kültürü
değil farklı ülkelerin kültürleri, dilleri ve alışkanlıkları
hakkında daha fazla bilgiye sahip olacaksınız. Edunita
olarak yurtdışına tek başına seyahat etmenin bile
öğrencinin özgüvenini geliştirirken yabancı dil
kullanımının çok daha akıcı hale geleceğini
savunmaktayız. İtalyancayı kendi ana vatandında
geliştirmenin ayrıcalığını yaşayacaksınız. İtalyancanızı
geliştirirken en doğru şekilde kullanan insanlardan
duymak ve pratik yapmak hem o dili çok sevmenize katkı
sağlayacak hem de daha özgüvenle konuşmanıza olanak
sağlayacaktır. İtalyan yaz okullarının çoğunda 18 yaş altı
öğrenciler için konaklama seçeceği olarak italyan bir
ailenin yanında kalmaları uygun görülmektedir. Böylece
öğrenci hem okulda hemde evde italyanca ile içe içe
olmaktadır. Aile yanında konaklarının diğer bir artısı
italyanları kültürleri, yaşamı konusunda yakından şahit
olarak daha fazla bilgiye sahip olmanızdır. Diğer bir
alternatif ise kendi yaşıtlarınızla aynı odalarda
kalabileceğiniz kampüs içinde olan öğrenci yatakhanesi
bulunan yaz okullarıdır. Kendi yaşadığınız ülke dışında
bir yeri keşfetmek, yeni kişilerle tanışmak, onlarla bir
arada yaşamaya çalışmak kesinlikle kişisel gelişiminizi
için çok büyük bir ilerleme sağlayacaktır.

İtalyanca film günleri
Güzel sanatların resim, heykel, mimari gibi alanlarda söz sahibi olan İtalya, sinema alanında da büyük değişimlerin öncüsü
olmuştur. Bir dili öğrenirken sadece kitaplara gömülerek çalışmanın yeterli olmadığını savunan Edunita ekibi olarak
İtalyanca’yı hayatımızın her alanına entegre etmenin ve sosyal öğrenmenin destekçisiyiz. Ofisimizde düzenlediğimiz İtalyanca
film günlerine her yaştan sever katılabilir, eğlenerek ve aynı zamanda öğrenerek İtalyancalarını geliştirebilir.
İtalyanca Atölyeler
Temel odağımız olan yabancı dil eğitimine ek olarak, öğrencilerimizin hem yeni ilgi alanları keşfedebilecekleri, hem de
yabancı dili yaşayarak ve kullanarak pekiştirebilecekleri çeşitli atölyeler düzenliyoruz. Bu şekilde öğrencilerimiz
öğrenmek istedikleri dilde düzenlenen atölyede katılarak keyif vakit geçirirken öğrenmeye devam edebilirler. Atölye
kurlarını tamamlayanlar Edunita katılım sertifikalarını diledikleri alanlarda kullanabilirler.
Kültür gezileri
İstanbul’da yaşayan İtalyan komünitesini ve İtalyan Liseleri mezunlarını her jenerasyondan bir araya getirmeyi ve keyifli
vakit geçirmeyi hedeflediğimiz kültür gezilerimizde yeni yerler keşfedebilir, farklı kültürleri yakından tanıyabilirsiniz.
Gezilerimize katıldığınızda, sadece farklı yerler görmekle kalmayacak, aynı zamanda çeşitli etkinliklere katılma, yeni
lezzetler deneyimleme ve farklı doğal güzellikler görme imkanına sahip olacaksınız.
Düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz gezilerimizi kaçırmamak için Edunita duyurularını takip etmeyi ve
rezervasyonlarınızı yaptırmayı unutmayın!

Ve çok daha fazlası için yeni ofisimizde sizlerleyiz!
Rıhtım mah. Misak-ı milli sok. İdil Han No: 4 Kat: 3 D: 7-8 Kadıköy/İstanbul
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This Job Is For You
Günümüz koşullarında iyi bir network oluşturmanın hem üniversite yıllarında hem de sonraki iş
yaşamında ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Büyük Edunita ailesi olarak bizimle aynı yolda
yürüyen öğrencilerimize doğru istihdamı sağlamak, velilerimizin de şirketlerinde ihtiyaç duydukları
desteği doğru eşleştirebilmek adına yeni girişimimiz olan This job is for you platformunu kurduk.
Hedefimiz öğrencilerimizi, İtalyan Liseleri mezunlarını, İtalyada okuyan öğrencilerimizi ve büyük
firmaları bir araya getirmek.
Aynı zamanda İtalya’ya gitmeyi hedefleyen öğrencilerimiz ile orada okuyan öğrencilerimizi aynı
platformada bir araya getirerek deneyimlerini paylaşmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz This job is for
you bünyesinde en çok tercih edilen firmaların tanıtım günlerine katılarak firmalar ve iş kolları hakkında
bilgi alabilir, gelecek kariyer planlarını bu doğrultuda şekillendirebilirler.
Detaylar ve üyelik için www.thisjobisforyou.com adresini inceleyebilirsiniz.
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Bu yazımızda sizlere İtalya’nın moda, tasarım,

Milano’da keyifli zaman geçirmek için birçok farklı

tekstil, ticaret, endüstri ve eğitim alanlarında en

seçenek var. Spor yapmak isteyenler için şehirde

gelişmiş şehirlerinden biri olan Milano’dan

bulunan park ve bahçeler idealken; tiyatro severler

bahsedeceğiz. Birçok milletten insan tarafından

dünyanın en tanınan opera binalarından biri olan

çokça tercih edilen şehirde öğrenci olmak için

Teatro alla Scala’daki etkinliklere katılabiliyor.

bilmeniz gereken şeylere gelirsek…

İki kanalın birleştiği bölge Navigli’de bulunan kafe,

Hem İtalyan tarzı yaşamak, hem de çok uluslu bir

restoran, kitapçı ve pop-art dükkanlarını gezebilir,

arkadaş ortamına sahip olmak için en ideal

cıvıl cıvıl kalabalığa karışıp keyifli vakit

şehirlerden biridir Milano. İstanbul, Ankara, İzmir

geçirebilirsiniz. Şehir merkezinde bulunan Duomo

gibi büyük şehirlere alışkınsanız size küçük

ve Brera bölgelerinde sanat ve tarihe doyabilir;

gelecektir, ancak küçük olması sizlere sınırsız

Arco Della Pace bölgesinde aperativo yapabilir;

aktiviteler sunmayacağı anlamına gelmiyor. Kuzey

öğrencilerin çoğunlukla yaşadığı ve ulaşımın çok

İtalya’da bulunması ve gerek şehir içi, gerek şehir

rahat olduğu Ticinese bölgesinde bulunanan türlü

dışı geniş ve sistemli ulaşım ağı sayesinde

aktivitelere katılabilirsiniz.

istediğiniz her yere çok kolay ulaşacaksınız.

Milano çok ulusu bir şehir olduğundan, hem

Avrupa’nın en gelişmiş tramvay ağına sahip şehirde,

geleneksel lezzetlerinden Risotto alla Milanese,

19 hatta sahip olan tramvay ağının uzunluğu 170

Cotoletta ve noel dönemi çıkan Panettone

kilometredir. Öğrenci belgeniz ile çıkartacağınız

keklerden yiyebilir, hem de dünya mutfağından Çin,

toplu taşıma kartına (ATM kartı) aylık öğrenci

Peru, Japon, Yunan, Meksika ve tabi ki Türk

aboneliği yaparak şehir içi bütün toplu

lezzetlerinden tadabilirsiniz!

taşımalardan uygun fiyata sınırsız
faydalanabilirsiniz
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İtalyan üniversitelerinde okumanın çok kolay
olmadığını söyleyebiliriz ancak Türk sisteminden
çok farklı olan düzenlerine alışmak çok zor
olmayacaktır. Neredeyse her üniversitenin not
değerlendirmesi 30 puan üzerindendir ve 18 en
düşük geçme notudur. Sistemleri, öğrencilerin
kendi alanlarında yeterli seviyede bilgiye sahip
olmadan mezun olmalarını önlemek üzere
kuruludur. Düzenli ve istikrarlı bir şekilde çalışarak
zamanında mezun olabilirsiniz.
İtalya’ya varışınızdan itibaren ilk 8 gün içinde
Oturma İzni’ne (Permesso di Soggiorno)
başvurmanız gerekmektedir. Genelde başvurudan
birkaç ay sonra çıkan oturma izniniz ile Schengen
üyesi ülkeleri, uygun fiyatlı Avrupa içi ulaşım ağı
hizmeti sayesinde gezebilirsiniz.
Kısacası, İtalya’da öğrenci olmak için en çok tercih
edilen şehirlerden biri olan Milano’nun boşuna bu
kadar tercih edilmediğini düşünüyoruz. Enerjik ve
uluslararası bir çevrede eğitim alırken hem keyifli
vakit geçirecek, hem de kendinizi geliştireceksiniz.

Milano’da yaşamak için ihtiyaç duyulan bütçe, istek
ve tercihlerinize göre değişken olacaktır. Örneğin,
okulların sunduğu yurt imkanı çok kısıtlı ve okula
göre değişkenlik gösterebiliyor, bu yüzden birçok
öğrenci evde kalmayı tercih ediyor. Şehir
merkezinden uzaklaştıkça kira fiyatları azalıyor.
Her bütçeye uygun konaklama imkanı mevcut;
isterseniz şehir merkezinde tek başınıza kalabilir,
isterseniz sizin gibi öğrencilerle ev paylaşabilirsiniz,
size kalmış :)
Milano çok uluslu bir şehir olduğundan dolayı
çoğunluk İngilizce biliyor. Gündelik hayatta
İtalyanca konuşmaya çok ihtiyaç duymayacak gibi
düşünseniz de, okuldaki öğrenci işleri, oturma izni
başvurusu, fatura ödeme gibi resmi konularda
İtalyanca bilmek çok işinize yarayacaktır. Bu
yüzden gitmeden önce en az gündelik hayatı devam
ettirebilecek düzeyde İtalyanca öğrenmek işinizi
çok kolaylaştıracaktır.
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Rengarenk ve
Sımsıcak Bir
Adres,
Portofino

16

Üniversite yıllarımın en sevdiğim yanı yazın
finallerim bittikten sonra günü birlik bile olsa
İtalya’nın bir yağlı boya tablosunda farkı olmayan
şehirlerine gitmekti. Milano’da sıcaklar başladığı
anda deniz esintisini hissedebileceğiniz bir yerlere
kaçmak istersiniz. İşte tamda öyle bir anda koşarak
tren biletimi alıp trene atlayıp Portofino’yu görmek
için yola koyuldum. İtalya’nın en gözde yazlık
beldesi Portofino Ligurya bölgesinde yer almaktadır
ve Cenova iline bağlıdır. Portofino’ya ulaşmak için
Milano’dan direkt Santa Margherita Ligure’ye trenle
geldikten sonra küçük tren istasyonun kafesinden
kendime bir su almaya gittim ve karşımda inanılmaz
renkli ve büyüleyeciği manzarayla karşı karşıya
kaldım. Kim bilir Portofino nasıldır? diye
düşünürken istasyonun hemen önündeki minik
duraktaki küçük otobüse binerek şehir merkezine
indim. Portofino’ya ulaşmak için aslında farklı
seçenekleriniz bulunmakta. Eğer ehliyetiniz varsa
motorsiklet veya araba kiralayabilirsiniz ama araba
kiralama pek tercih edilmiyor çünkü sokaklar çok
dar ve park yeri bulmakta zorlanabilirsiniz. Diğer
seçenekler ise şehir merkezinden kalkan minibüsler
veya vapur. Ben minibüsü tercih ettim. 15-20 dakika
kadar süren bir yolculuktan sonra
Portofino’daydım. Yol boyunca gördüğüm evler,
plajlar ve renkler beni o kadar çok heyecanlandırdı

Rengarenk ve sımsıcak bir adres Portofino...

ki, bir an önce inip bu büyüleyici beldenin keyfini

“I found my love in Portofino” sözlerini duyduğunuzda
mırıldanmadan duramadığınız şarkının ev sahipliğini yapan
rüya kasaba Portofino’ya gidiyoruz. Uzaktan baktığınızda

çıkarmak istedim.
Portofino’ya gelmeden Paraggi Koyu’nu
görüyorsunuz ve denizin üstüne vuran güneşle

her ayrıntısında bambaşka güzellikler keşfedeceğiniz

ortaya çıkan renklere aşık oluyorsunuz. Paraggi

küçük bir liman kasabasıdır. Çok az bir nüfusa sahip olan

Koyun'da denize girmeden asla dönmeyeceğime

küçük liman kasabası her sene binlerce turiste ev sahipliği

emin olarak yoluma devam ettim.

yapıyor. Portofino’ya gidip de büyülenmemek elde değil,

Vee sonunda Portofino’dayım. Minibüsten indiğim

sanki bir masalın içine düşmüşsünüz gibi hissedebilirsiniz.

andan itibaren nereye bakacağımı şaşırmış bir

Daracık sokaklarında minik dükkanlar, birbirinden güzel

şekilde adeta turist olduğumu herkese belli ede

restoranlar olan kasabadan hiç ayrılmak istemeyeceksiniz.

ede sahile doğru ilerledim.
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Bir taraftan mis gibi kahve kokusu bir yandan inanılmaz
bir yasemin çiçeği kokusu... Yan yana dizilmiş kırmızı,
sarı ve turuncu evler ve her bir yandan fışkıran
yeşillikler ve çiçekler. Bu kasabaya aşık olmamak
gerçekten elde değil. İlk izlenimim Portofino’nun
aslında çok sosyetik ve lüks bir kasaba olmasıydı.
Kasaba koruma altında olduğundan hiçbir yere
dokunulmamış, sadece var olan binalara renovasyon
yapılmış. Bu yüzden kasabada bir elin parmağını
geçmeyecek kadar az otel bulunmakta. Ben günübirlik
gittiğim için bir otel arayışında bulunmadım ama
edindiğim bilgilere göre Santa Margherita Ligure’de bir
otel tercih edilmesi hem fiyat hem de daha fazla
seçenek bulunmasından dolayı daha çok öneriliyor.
Hemen denizin kenarında bir kafeye oturdum ve
kendime bir macchiato söyledim. Bir süre etrafı

kaybettim. Kasabanın büyüsüne kendinizi

büyülenmiş bir şekilde izledikten sonra kendimi şehrin

kaptırdığınızda prensesler veya prensler gibi

dar sokaklarına attım. Nereye bakacağımı şaşırmış bir

hissediyorsunuz.

şekilde ilerlerken kendimi San Giorgio Kilisesinin

Manzarayı izlerken kilisenin çanın çalmasıyla kendime

önünde buldum ve arkamı döndüğümde Portofino’ya

gelip koşarak minibüs durağına ilerledim. Güneş

tepeden bakıyordum. Ne kadar durdum izledim

batmadan denize girecektim çünkü Paraggi’deki denizi

bilmiyorum ama her ayrıntısında kendimi

gördükten sonra girmeden gitseydim gerçekten çok
üzülürdüm. Minibüse atladım ve 5 dakika sonra
Paraggi’deydim. Birbirinden farklı plaj seçenekleri
arasından en uygun olanı seçip hemen kendimi denize
attım.
Finallerle ve Milano’nun yaz sıcağında uzun süre
boğuştuktan sonra denize girmek inanılmazdı. Eğer
İtalya’ya yazın seyahat etmeyi düşünüyorsanız veya bir
zamanlar benim de öğrenci olduğum zamanlardaki gibi
bir yerlere günübirlik de olsa bir yerlere kaçmak
istiyorsanız, Portofino gerçekten eşsiz bir destinasyon.
Asla unutamayacağınız bir deneyim olacağına eminim.
Hatta tekrar gitmek için bahaneler üretebilirsiniz.
Çünkü ben şu an tekrar gidebileceğimiz günleri iple
çekiyorum.
Lara Tanrıkulu
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2021-2022
En İyi İtalyan
Üniversiteleri
Muhteşem manzaralara, etkileyici bir tarihe ve
edebiyata, son derece lezzetli ve çeşitli bir
mutfağa ev sahipliği yapan İtalya’da üniversite
öğrencisi olmak istemez misin?
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İtalya’da üniversitelerin aldıkları genel puanları
dışında bölüm bazında puanlamalara da dikkat
edilmelidir.
Her yıl olduğu gibi, Censis (Centro Studi
Investimenti Sociali) 2021'nin en iyi İtalyan
üniversitelerinin sıralamasını yayınladı.
Sıralama, üniversitelerin büyüklüklerine (öğrenci
sayısına göre ölçülür) göredir: mega, büyük, orta,
küçük.
Devlet ve özel üniversiteleri değerlendiren
Censis’in kabul ettiği değerlendirme kriterleri
şunlardır: sağlanan hizmetler, mevcut yapılar,
uluslararasılaşma seviyesi, iletişim becerileri 2.0 ve
istihdam edilebilirlik.
2021/2022 akademik yılının en iyi üniversitelerine
göz atalım.
Mega Üniversiteler (40.000 öğrenciden fazla):
1.

Università di Bologna

2.

Università di Padova

3.

Roma La Sapienza

4.

Università di Firenze

5.

Università di Pisa

Üniversite seçimi yapmanın ne kadar zor ve uzun
bir süreç olduğunu biliyoruz. Sizler için İtalya’nın

Büyük Üniversiteler (20.000-40.000 öğrenci)

en iyi üniversitelerini ve çeşitli sıralamalarını bir

1.

Università di Perugia

araya getirdik.

2.

Università di Pavia

İtalya’da üniversite eğitimi almak demek çok köklü

3.

Università della Calabria

ve çok yönlü bir eğitim almak demektir. İtalya her

4.

Venezia Ca' Foscari

sene lisans , yüksek lisans, doktora ve Erasmus

5.

Università di Cagliari

programı için binlerce uluslararası öğrenciye
kapılarını açmaktadır.
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Politeknik Üniversiteler
1.

Politecnico di Milano

2.

IUAV di Venezia

3.

Poitecnico di Torino

4.

Poitecnico di Bari

Özel Üniversiteler: büyük, orta, küçük olarak
değerlendirilmektedir.
Büyük Özel Üniversiteler (10.000 den fazla öğrenci)
1.

Università Bocconi

2.

Cattolica

Orta boyuttaki özel üniversiteler (5.000-10.000 öğrenci)
1.

LUISS

2.

LUMSA

3.

IULM

Küçük özel üniversiteler (5.000 öğrenci)
1.

Libera Università di Bolzano

2.

Università Europea di Roma

3.

LUIC- Università Cattaneo

Orta Büyüklükteki Üniversiteler (10.00020.000)
1. Università di Trento
2. Università di Siena
3. Università di Sassari
4. Università di Udine
5. Università delle Trieste
Küçük Üniversiteler (10.000 öğrenci)
1.

Università di Camerino

2.

Università di Macerata

3.

Università di Cassino

4.

Università di Tuscia

5.

Università di Sannio
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İtalyan Üniversitelerinin Dünya Sıralamalarındaki
Yerleri
2021 QS World University Ranking listesine göre 3
İtalyan üniversitesi dünyanın en iyi 200 üniversitesi
arasında yerlerini almışlardır. 137. sırada Politecnico
di Milano, 160. sırada Università di Bologna ve 171.
sırada La Sapienza di Roma. Bazı alanlar bazında
incelendiğinde Mimarlık bölümünde Politecnico di
Milano 10. sırada, Politecnico di Torino 34. sırada yer
almaktadır. Mühendislikte Politecnico di Milano 20.
sırada, Politecnico di Torino ise 39. sırada yer
almaktadır. Sanat ve tasarım alanında Politecnico di
Milano 5. Sırada yer alırken bu sene NABA Nuova
Accademia di Belle Arti ilk 100 üniversitenin içinde
yerini almıştır. Psikoloji alanında La Sapienza ve
Università di Padova dünya sıralamasında 82. sırada
yer alırken Cattolica ilk 150 üniversitenin içinde
yerini almıştır. Ekonomi alanında Bocconi 18. sırada
yer alırken Università di Bologna ilk 100’e girerek 81.
sırada yer almaktadır.

Kariyerinizdeki amaçlarınıza ulaşmak için size en uygun,
doğru ve iyi bir üniversitede okumanız çok önemlidir. Tercih
edeceğiniz üniversitenin dünya sıralamasındaki yeri her ne
kadar önemli olsa da, sizin şartlarınıza uygun olması ve
eğitim almayı amaçladığınız dalda yetkin bir üniversite
olmasına özen gösterilmelidir. Seçeceğiniz üniversitenin
konumu, sundukları programlar ve ekstra aktiviteler, sonrası
için sundukları kariyer olanakları, kampüsün konumu gibi
birçok faktör de dikkat edilmesi gereken noktalardandır.
Seçiminizi yaptıktan sonra, üniversitelerin uluslararası
ofisleri ile iletişim halinde olmak, başvuru aşamaları ve son
tarihlerini takip etmek, gereken belgelerin hazırlanıp
eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gibi konular devreye
girer.
Konu, eğitiminiz ve kariyeriniz olduğundan dolayı doğru
adımlar atarak bu süreci en rahat şekilde tamamlamak, en
önemli konulardan biri olacaktır. Birçok öğrenci ve aileleri
için strese sebebiyet veren başvuru ve kayıt süreçlerini, ne
yaptığını bilen profesyonellerle size en uygun şekilde
tamamlamak için olabildiğince erken başvurmanızı öneririz.
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~Röportaj~
Edunita Kurucusu
Gloria Day

23

Edunita’nın vizyonu ve misyonu hakkında biraz bilgi
verebilir misiniz?

Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. İtalyan Lisesi’nden 2005 yılında mezun
olduktan sonra üniversite eğitimimi Bilgi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler bölümünde burslu olarak
tamamladım. Liseyi bitirdiğim günden itibaren özel
ders vererek başladığım kariyerim, sonrasında
öğrencilere danışmanlık vererek, öğrenciler ile
üniversite ziyaretleri yaparak ve sonunda Edunita’nın
kurulması ile devam etti.
Edunita’yı kurmaya nasıl karar verdiniz?

Her şeyden önce Edunita isminin nasıl oluştuğundan
bahsetmek isterim. İtalyanca Educazione Unita, yani
bütünsel eğitim anlayışından yola çıkarak eğitimin bir çok
alanında hizmet veriyoruz. Mesela, bir öğrenci bize
danışan olarak başvurduğunda dilerse ekibimizdeki uzman
psikoloğumuz ile doğru meslek seçimi için
envanterlerimizden faydalanabiliyor; deneyimli eğitim
danışanlarımız ile kendisi için en doğru üniversite listesini
çıkarabiliyor; başvuru koşulları doğrultusunda sektörde
uzun yıllar deneyimli olan uzman eğitim kadromuz ile
hazırlık kurslarımızdan faydalanabiliyor; başvuru sürecinde
danışmanlık hizmetlerimizden faydalanarak evrak takibini
bizimle yürütebiliyor. Ayrıca dilerse üniversiteye girdikten
sonra yeni kuracağı hayatında İtalya yaşam paketimizden
faydalanarak İtalya’da birçok şehirde bulunan ekip
arkadaşlarımız ile oturma müsadesi, ev kiralama, toplu
taşıma kartı gibi daha birçok konuda bizden destek almaya
devam edebiliyor. WhatsApp Emergency hattımız ile de
7/24 öğrencilerimizin yanında olduğumuz sisteme
katılarak ihtiyaçları doğrultusunda her an ekibimize
danışabiliyor.
Kurumsal bakış açımızın yanısıra bizi asıl farklı kılan şeyin
her bir danışanımıza veli sıcaklığı ve samimiyeti ile
yaklaşarak öğrencilerimizin ihtiyaçları ile ilgilenmenin çok
ötesinde, onların başarıları ile gurur duyan büyük bir aile
olmayı hedeflememiz.
Kısaca Edunita olarak öğrencilerimizin elini tuttuğumuz
zaman bize ihtiyaç duymayacakları ana kadar
bırakmıyoruz.

Aslında Edunita varolan bir sürecin doğal sonucu
olarak ortaya çıktı. İtalyan-Türk kimliğimi
birleştirdiğim ve bu anlamda Türk öğrencilere doğru
bilgiyi ulaştırmayı hedeflediğim bir fikir ile doğdu
diyebilirim. Anadilim olan İtalyanca, İngilizce ve
Türkçe’yi kullanarak yıllar içinde İtalya’da ve
Türkiye’de edindiğim network’ün bir çatı altında
toplanması oldu Edunita. Zaten hakim olduğum
konuları doğru iş arkadaşları ile birleştirerek çok
daha geniş bir platforma taşımış oldum.
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Çocukken sahip olmak istediğiniz işi mi
yapıyorsunuz? Ve meslek seçimi konusunda gençlere
tavsiyeleriniz nelerdir?
Çocukken ne olmak istediğimi çok hatırlamıyorum
aslında ama enternasyonel bir ailede büyümenin
özellikle lise yıllarımda bende ileride ne yapmak
istediğim ile ilgili bir fikir değil ama net bir his
uyandırdığını söyleyebilirim. Ait olduğum bu iki kültürü
birleştiren bir köprü olmak istedim. Türkiye’de olduğu
zamanlarda daima İtalya’yı özleyen, orada olduğu
zamanlarda da Türkiye’yi özleyen biri olarak bu iki
güzel ülke ile iş yapabilmek, o hissin doğru adresi
bulması ve hayallerimin gerçeğe dönüşmesi oldu
diyebilirim.
Günümüzde meslek seçen gençlere verebileceğim en
büyük tavsiye, içlerinde oluşan o hissi takip etmeleri,
bir mesleği yalnızca popüler olduğu için değil, başkaları
o mesleği yapmalarını istedikleri için hiç değil, yalnızca
kendi içgüdülerine güvenerek tercih etmeleri olur.
Mezunlarımız ile üniversite sonrası yaşamlarında da
iletişimimiz kopmadığı için en büyük başarıyı istediği
mesleği yapan öğrencilerin yakaladığını görüyoruz. İş
hayatında yaptığınız işe duyduğunuz tutku ve tatmin
duygusu maddi bir çok beklentinin üstünde kalıyor.
Bence gerçek başarı, her gün o işi yeniden yapmayı
isteyerek uyanmaktır.
Bugüne kadar iş hayatınızda yaşadığınız en büyük
zorluk nedir?
Bugüne kadar yaşadığım en büyük zorluğun içinde
olduğumuz ve umarım sonuna geldiğimiz pandemi
süreci olduğunu söyleyebilirim. Edunita ailesi olarak
ofiste öğrencilerimizi görmeyi, onlarla ders önceleri ve
sonraları sohbet etmeyi özlemiştik. Velilerimizle
ofisimizde düzenlediğimiz kalabalık toplantıları
özlemiştik. İtalya’ya gidip üniversiteleri ziyaret etmeyi,
öğrencilerimiz ile İtalya gezilerimizi özlemiştik. Fiziken
yan yana olabilmenin yarattığı aura çok farklı bir güç.
Stresli bir

öğrencinin gerçekten elinden tutarak onu sakinleştirmek
işimizi bu samimiyetle yapabilmek bizim için çok önemli.
En çokta kabulu gelen öğrencilerimizin velileri ile
heyecandan sarılmayı özledik. Yavaş yavaş eski düzenimize
dönmeye başlıyoruz. Pandemi süreci her şeyin online’a
geçtiği, bu doğrultuda 2020'de bir anda tüm sınavların
uzaktan sınavlara döndüğü, başvuru süreçlerinin altüst
olduğu bir dönem de oldu aslında. Yeni düzene alışmak ve
kendimizi bu yeni düzene adapte etmek çok başarılı
olduğumuz, ama açıkçası yorulduğumuz bir süreç oldu.
Yeni dönemde, yeni yerimizde öğrencilerimiz için yeniden
kucaklaşmayı umuyoruz.
Türk öğrenciler neden İtalya’yı tercih etmeliler?
Öncelikle İtalya’da her seviyede eğitim devlet tarafından
sıkı bir şekilde denetlenir ve yenilikçi bir yaklaşım izlenir.
Ayrıca devlet üniversitelerinin fiyatları burs imkanları ile
de birleşince öğrenciler için uygun ve tercih edilebilir
rakamlar oluyor. Tabii ki rönesansın doğduğu ülke olan
İtalya’da akademik eğitimin yanısıra kültürel anlamda da
kazanımlar çok yüksek. Öğrenciler aldıkları diploma ile
Avrupa’da çalışma imkanı bularak daha geniş olasılıklara
sahip oluyorlar.
Üniversite veya master başvuruları sırasında nelere
dikkat etmeliler?
Her şeyden önce temiz bilgiye ulaşmak çok önemli. Söz
konusu eğitiminiz ve geleceğiniz olduğunda bunu bir
başkasının eline bırakabilmeniz için alanında ne kadar
başarılı olduğundan ve işini gerçekten bildiğinden emin
olmalısınız. Eksik kumaş ve kötü dikişle dikilen bir gömlek
asla üzerinize olmayacaktır. O nedenle başvurular
sırasında eksiksiz evrak ve tarih takibi, sizi olmak
istediğiniz yere sorunsuz ulaştırmak için çok önemli.
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Üniversite seçerken, master programlarında, hatta

Çok yoğun bir çalışma programınız olduğunu biliyoruz.

dil okulu seçerken dahi en önemli şey doğru kişilerin

Aile hayatınız, sosyal yaşamınız ve diğer

ne istediğinizi anlayarak sizi yönlendirebilmesidir.

sorumuluklarınız ile dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?

Bir de öğrenciler sınavlara hazırlık süreçlerinde
zamanlamayı doğru yapamayabiliyorlar, örneğin
İtalya’da bazı üniversitelerin lise 3’ten kabulleri
oluyor. Bize ne kadar erken başvururlarsa yol
haritalarını daha rahat ve sıkışmadan çizebilirler.
Kısaca esas olan okul seçiminden, hazırlık
süreçlerine, sonrasında okul kayıtlarından burs
işlemlerine kadar yanınızda olabilecek kişilerle
çalışmak, sonrasında istediğiniz yere yerleşmeniz
kaçınılmaz olur.

İtalya dışında başka ülkeler ile de çalışıyor
musunuz?
İtalya Edunita’nın doğma sebebi ve arka
bahçesi gibi diyebiliriz. Ancak İspanya,
Hollanda, Almanya başta olmak üzere
Kanada, Amerika ve İngiltere ile de
çalışıyoruz. Şunu eklemek isterim ki mesele
aslında ne kadar çok ülke ile çalıştığınız
değil, yaptığınız işi en iyi şekilde
yapabilmektir. Biz de çalıştığımız ülke ve
okulları bu doğrultuda seçiyoruz.

Açıkçası hayatımdaki her sorumluluğun ve zevk
aldığım alanların birbirini beslediğini
düşünüyorum. Sosyal aktivite olarak gittiğim bir
serginin beslediği Gloria bunu iş hayatına, iş
hayatındaki başarısı ile mutlu olan bir Gloria’nın
bunu mutlu bir eşe ve anneye dönüştürdüğüne
inanıyorum. Her şeyden önemlisi de iki çocuk
annesi olmak velilerimi daha iyi anlamamı
sağlıyor, çünkü günün sonunda her anne gibi ben
de onların eğitim ve geleceği için en iyisi olmasını
istiyorum. Tüm iş hayatımı bu sağduyu ve etik
üzerine kuruyorum.
Son olarak Edunita’nın gelecek projeleri hakkında bize
biraz bilgi verebilir misiniz?
Edunita, pandemi sürecinde yapamadığı bir çok projesini
2021-2022 akademik yılında hayata hızla geçirdi. Öncelikle
mezunlarımızdan oluşan bir topluluğu okul sonrası iş
hayatlarında birbirlerine faydalı hale getirecek şekilde
“This Job is For You” projesi ile Edunita çatısı altında
topluyoruz. Bu platformda kurduğumuz network sayesinde
kendi şirketlerini yöneten velilerimizi, ünlü markaların ik
sorumlularını ve öğrencilerimizi buluşturmayı
hedefliyoruz. Bu aynı zamanda Türk öğrencilerin de
birbirleri ile buluşup okul tecrübelerini, yurtdışı
yaşamlarını ve projelerini paylaşabilecekleri bir alan
yaratacak. Büyüdüğümüz yeni Edunita yuvamızda
öğrencilerimizin İtalyancalarına katkıda bulunacak ve
İtalyan Kültürü severleri çok mutlu edecek etkinliklerimiz
de olacak. Alsında bu projelerimizden yalnızca birkaçı.
Diğerleri için Edunita’yı mutlaka takipte kalın!
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Sicilia’nın
geleneksel
tatlısı
Cannoli'yi
Edunita özel
tarifi ile
deneyin.
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CANNOLI
Malzemeler
Hamuru için:

Kreması için:

250 g un
30 g şeker
30 g tereyağı
1 küçük yumurta
1 yumurta sarısı
50 ml Marsala şarabı (tercihen)
10 ml sirke
Bir tutam tuz
Portakal kabuğu
2 g toz tarçın
Fıstık yağı

800 g Ricotta peyniri
320 g pudra şekeri
Süsleme için:
Portakal şekeri
Kiraz (mevsime göre)
Fıstık
Bitter çikolata rendesi
Toz tarçın (tercihe göre)

Yapılışı:

Unu tarçınla birlikte kaseye eleyin. Tereyağı dağıtarak unu parmak
uçlarınızla zımparalayın, şekeri ve rendelenmiş portokal kabuğunu
ekleyin.
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Bütün bir yumurtayı karıştırın ve sirkede eritilmiş tuzu ve Marsala
şarabını ince bir
şekilde dökerek yoğurmaya devam edin.
Yapışmayan, elastik bir hamur elde
ettikten sonra kullanmadan
önce en az 2, en fazla 12 saat buzdolabında
bekletin.

Bir seferde hamurun üçte birini küçük metal merdane ile 1,5 mm
kalınlığa ulaşacak
şekilde açın. 10 cm çapında bir pasta kesici ile
oval bir görünüm elde etmek için
biraz esneteceğiniz ovaller
yapın.

Dış kanatları, merdanenin orta çizgisi boyunca üst üste gelecek şekilde
yumurta sarısı ile yapıştırın. Kızartmaya hazır cannoli'yi streç filmle
kaplayın, yüzeyde kurumasını
önleyin, bu pişirme sırasında kabarcık
oluşumunu tehlikeye atacaktır. Cannoli'yi
mühür (yapıştırılan
nokta) aşağı bakacak şekilde 175 ° C'de yağa daldırın.
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Cannoli’nin yüzeyinde çok ufak kabarcıklar oluşacak. Süzgeç yardımı ile
nazikçe hareket ettiriniz. Birkaç saniye içinde altın renginde olurlar.
Kızarmış olanları kağıt havlu üzerinde dinlendirebilirsiniz. Merdaneyi
arasından çıkarmadan önce oda sıcaklığına gelmelerini bekleyin.
Kreması için:
Peynir altı suyundan iyice süzülmüş ricotta'yı, pudra şekeri ile elektrikli
bir çırpma yardımı ile bir dakika boyunca çırpın.

Boş Cannolileri, yalnızca servis sırasında, 16 mm düz ağızlı bir hamur
torbası veya
bir spatula kullanılarak, ricotta kreması ile doldurun.

Uçları tercihinize göre dekore edin: pudra şekeri, kiraz, portakal şekeri,
bitter
çikolata, doğranmış fıstık veya toz tarçın ile.

Buon Appetito!
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Yaz yaklaşırken
İtalya’nın en çok
tercih edilen
sahillerinden
biri:
Positano
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Yaz ayları yaklaşırken, havaların yavaş yavaş ısınmasıyla

kasabası olarak bilinirken, 1953 yılında Harpers

beraber hepimizin aklında yaz tatili planları oluşmaya

Bazaar’da yayınlanan John Steinback’ın yazısından

başlıyor. İtalya’da yaz aylarının nasıl geçeceği tartışma

sonra ünlenmiş, turistlerin ilgi odağı olmuştur.

konusu. Dünyayı etkisi altına alan pandemi belki tatil

Güzelliğin yanı sıra çok fazla tarihi yansıtan bir yer

planlarımızı kısıtlıyor, fakat hayal etmekte her zaman

Positano. Geçmişte sık sık olduğu gibi, güvenilir

özgürüz. Yarın ne olacağı belli olmayabilir ama belki

verilerin eksikliğinden şehrin tarihi efsanelere

kurduğumuz hayallerimiz gerçek olur. Yaz tatilini

dayanıyordu. Rivayete göre, yıllar önce, MS 12. yüzyıl

yurtdışında geçirmek isteyenler için İtalya’nın güneyinde

civarında, Bizans tipi bir Madonna resmini taşıyan bir

bulunan sahil beldelerine birer birer yolculuk yapacağız.

geminin Tiren Denizi'nin sularında, küçük bir köyün
önünde ilerlediği söylenir. Positano’nun karşısında bir

İtalya, tarihi, doğal güzellikleri, lezzetli mutfağı ve güzel

fırtına başlamış ve korkan kasabanın denizcilerinin

sahilleri ile her sene binlerce turisti ağırlayan bir ülke.

gemiden “Posa, posa!” (“koy, koy!”) diye bir ses

Yemyeşil doğa, içinizi ısıtan bir güneş, masmavi bir deniz,

duydukları ve bu sesin Meryem Ana'nın resminden

çiçeklerle dolu arnavut kaldırımlı daracık sokaklar ve etrafı

geliyor gibi olduğu söylenir. Bu olaydan sonra kasabaya

saran espresso kokusuyla kim yaz tatili yapmak istemez ki?

Positano ismi verildiğine inanılır ve Positano halkı
Meryem Ana’nın resmini alıp 17. Yüzyıldan beri var

Bu yazımızda ilk durağımız Amalfi sahilinin

olmayan Positano’nun koruyucu azizi S.Vito Kilisesi’ne

mücevherlerinden biri olan Positano. Positano, ılıman bir

getirirler. Ancak halk sabah uyandığında Meryem

iklim, nefes kesici bir manzara ve şehrin tepesinden plaja ve

Ana’nın resminin mucizevi bir şekilde ortadan

denize inen birçok merdiven ve dik yamaçlar üzerine

kaybolduğunu fark ederler ve deniz

kurulu olmasıyla tanınır. 20. Yüzyılın ilk yarısında fakir bir
balıkçı
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Plajları ile ün salmış Positano, turistlere asla
unutamayacakları bir yaz tatili vadediyor. Spiagga
Grande ilk durağınız olabilir. Hem ücretli plajlar
bulunan hem de halk plajının bulunduğu turuncu sarı
şemsiyeleri ile ünlü Spiaggia Grande’de bir gününüzü
geçirebilirsiniz.
Mutlaka görmeniz gereken bir diğer kumsal ise
Spiaggia Fornillo, gri kumuyla ünlü bir plaj. Spiaggia
Grande ve Spiaggia Fornillo’yu birbirine bağlayan
yürüyüş yolunu mutlaka görmenizi tavsiye ederiz.
Piazza Flavio Gioia meydanında bir aperitivo ve Via
dei Mulini sokağında ufak bir hediyelik eşya alışverişi
şehirden ayrılmadan yapmanız gerekenler
arasındadır. Positano, limonlarıyla ünlü bir kasabadır.
Yaz sıcağında buz gibi bir Limoncello içebilirsiniz.
Gündüz masmavi denizinin keyfini çıkarıp,
akşamüstü şehrin begonvillerinin arasından size göz
kırpan denize kadehinizi kaldırıp, akşam eşsiz italyan
lezzetlerini deneyimleyeceğiniz unutulmaz bir tatil

kenarında bir “mortella” ağacının üzerinde bulurlar. Tablo oraya
tek başına ulaştığı için bir mucize olduğu düşünülmektedir. İşte
o zaman Positano halkı, tam olarak Maria Assunta'ya adanmış
yeni kilisenin inşasına başladıkları söylenir.
Amalfi Sahili'ni ziyaret etmek, tüm İtalya'nın en pastoral ve doğal
yamaçlarını gezmek, nefes kesici manzaralarla dolambaçlı sahil
yollarında gezmek ve bölgedeki yerlilere anlam katan romantik
tarihi mekanları keşfetmek için bir fırsattır. Napoli’ye 65 km
uzaklıkta bulunan Positano’ya Napoli üzerinden ulaşım sağlanır.
Napoli Uluslararası Havaalanı’na iniş yapıldıktan sonra şehrin
merkez tren istasyonundan Sorrento’ya giden bir trene
binmeniz gerekmektedir. Yolculuğunuz yaklaşık 1 saat 15 dakika
sürecektir. Sorrento’ya vardığınızda tren istasyonun çok az
ilerisinde bulunan ve her saat başı kalkan CITA otobüslerine
binip yaklaşık 45 dakika içerisinde Positano’ya ulaşmanız
mümkün. Alternatif olarak bir araç kiralayarak da Positano’ya
ulaşım sağlayabilirsiniz. Nisan ve Ekim aylarında hizmet veren
feribotlar ise başka bir alternatif olabilir. Positano’ya uçak bileti
fiyatları yaz sezonunda oldukça yüksek, sizlere tavsiyemiz erken
rezervasyon yapmanız.
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yaşayabilirsiniz…
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Michelangelo, 16. yüzyılın büyük bir bölümünde, İtalyan
sanatını ve kültürünü tanımladı ve gelecek nesiller için
sanatçıları etkileyecek bir gölge yarattı.
Her şey Michelangelo henüz 19 yaşındayken, ondan
antik Yunan tarzında bir aşk tanrısı heykeli yapılması
istendiğinde başladı. Taklit ederek yaptığı heykel için
çok uğraştı, hatta heykeli satın alan kişi bu eserin bir
kazıdan bulunduğunu düşündü. Daha sonra gerçeği
öğrendiğinde ise Michelangelo’ ya Roma’ya gelip
çalışması için iş teklif etti.
Dünyaca ünlü eserler yaratmış olmasına rağmen,
Michelangelo’nun yalnızca tek bir heykelinde imzası
vardır; Aziz Petrus Bazilikası’ndaki Pieta heykelinde.
Michelangelo imzasını atmasa da eserlerine
baktığınızda ona ait olduğunu anlayacağınız imza
niteliğinde bir tarz geliştirmiştir.
Michelangelo belki de dehasından dolayı eserlerini icra
ederken takıntılı ve eleştiri kabul etmez tavırları ile
biliniyordu. Ayrıca işkolikliği nedeniyle de yanında
çalışanlar hiçbir zaman uzun soluklu olamıyordu. Hatta
heykelini eleştiren bir kilise görevlisinin suretini Son

Sistina Şapeli’nin içinde bulunan Rönesans döneminin en
görkemli ve önemli eserlerinden birisi olan freskleri yaratırken
de yanında çalışanları kovarak 1508’den 1512’ye kadar tam 4
yılda tek başına tamamlamıştır.
Michelangelo, tavanı resimlendirmek için kendi tasarımı olan
tahtadan bir iskelet kullanmıştır. Bu iskelet, şapelin zemininden
yukarı doğru kurulmamış; şapelin pencerelerinin üstündeki
duvarın içine yapılan özel deliklere yerleştirilmiş olan köşeli
dirsekler üzerine konmuş yassı levhalardan oluşturulmuştur.
Eseri ilk gösteriminde görenler Michelangelo’nun bu kadar
büyük ve detaylı bir şaheseri tek başına yapabildiğine
inanamamışlardır.
Çok parlak renkler kullanılması, her bir figürün dış hatlarının
gayet temizce ve açık şekilde ifade edilmesi, bu figürlerin şapel
zemininden çok kolayca görülebilip izlenmesine olanak
sağlamaktadır. Tavanın zeminden çok yüksekte olmasına
rağmen Ademin Yaratılması tablosunun oranları öyle çizilmiştir
ki, bu tablonun altında zeminde ayakta duran bir tabloyu kişide
"parmağını kaldırırsa sanki tanrı ile Adem'in çok yaklaşık
parmakları arasına kendi parmağını koyabileceği” hissini
doğurmaktadır.

Yargı eserinde cehennemde yaşayan bir yaratık olan
Minos figürü üzerine işlemiştir.
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Tavandaki resimlerdeki sembolizminin çoğunluğu

görevlendirmiş; 6 yıl boyunca Son Yargı – Kıyamet günü

Katolik kilisesinin 15. yüzyıldaki resmi doktrinlerini

temasını şapelin sunak bölümüne işlemiştir.

yansıtmakla beraber, tavan resimlerinin bazılarının

Son Yargı sahnesinde Michelangelo, yeryüzüne ikinci kez gelen

içerikleri özellikle Rönesans çağındaki alimlerin çok

İsa’nın kimin cennete gidip kimin cehenneme gideceğine ilişkin

ilgilendikleri Hristiyan teolojisi ile Rönesans

karar vermesine ilişkin hikayeyi anlatmıştır.

Hümanizması felsefesinin birbiriyle bağdaştırılması

Son Yargı freskindeki çıplak figürler başta kilise tarafından

uğraşlarına da atıf yapmaktadır.

yadsınmadı. Karşı çıkanlar olsa da Papa itirazlarını kabul

Tavandaki resimler sırasıyla; Aydınlıkla Karanlığın

etmedi. Ancak 1465 yılında Michelangelo öldükten bir yıl sonra,

Ayrılması, Güneş'in, Ay'ın ve Bitkilerin Yaratılışı, Suların

dini figürlerde çıplaklığı sansürleyen bir yasa kabul edildi ve

ve Karaların Ayrılması, Adem'in Yaratılışı, Havva'nın

Papa Paul’un talimatıyla figürlerin bir çoğu peştamal ve tüllerle

Yaratılışı, İlk Günah ve Cennetten Kovuluş, Nuh'un

örtüldü. Yapımında onca mimar ve ressam bulunmasına

Kurbanı, Tufan, Nuh'un Sarhoşluğu

rağmen Sistina Şapeli Michelangelo’nun eseridir demek yanlış

sahnelerini temsil eder.

olmayacaktır.

Papa II. Julius, Sistina Şapeli’nin tavanının dinsel

Sistina Şapeli freskleri asırlarca yapılan Papalık seçiminde

sahnelerle resimlendirme projesini göreve gelmesinin

sobadan çıkan dumanın etkisiyle kararmış ve kirlenmiştir.

ardından Michelangelo’ya vermiş ve ondan sade yıldızlı

Renkler canlılığını kaybetmiştir. 1980 yılında başlayan büyük

tavanın yeniden boyanmasını istemiştir; tasvir olarak da

restorasyonun bitmesinin ardından şapeldeki fresklere

12 havariyi resmetmesi istemiştir. Ancak Michelangelo

sonradan yapılan ilaveler kaldırılmış, asırların kirleri

Papa’nın bu isteğine direnmiştir. Yukarıda sıraladığımız

temizlenmiş ve Michelangelo’nun gerçek ve çarpıcı renkleri

fresklerin yanlarındaki ve altındaki yarım ay şeklindeki

tekrar ortaya çıkarılmıştır.

gömme duvarlara ise oturur vaziyette peygamberler ve
İsa’nın gelişini haber veren putperest dönemin

Michelangelo’nun Sistina Şapeli içindeki başyapıtını gördükten

kahinleri yani orijinal adıyla Sibyller resmedilmiştir.

sonra içimizde uyanan hisleri en güzel Johann Wolfgang

Michelangelo, tavanı boyamasının üstünden 23 yıl

Goethe’nin 1787 yılında sarf ettiği sözlerle anlatmak isteriz

geçtikten sonra 1535 yılında Papa tarafından bu sefer

“Sistina Şapeli’ni görmeden, bir insan bir adamın neler

Sistine’nin sunak bölümünü boyaması için

başarabileceği hakkında elle tutulur bir şey hayal edemez.”

36

37

“ Lasciate ogni speranza voi ch’entrate”
Dante Alighieri, Inferno Canto III.
Dante’nin zamansız eseri İlahi Komedya’nın Cehennem

sonra Beatrice’e olan sevgisi daha da derinleşti. Beatrice’e

bölümünde yer alan bu cümle özellikle İtalyan Lisesi

olan aşkı şiire olan bakış açısını büyük oranda etkiledi; İlahi

öğrencileri için ayrı bir anlam taşıyor. Lise son

Komedya’nın tohumlarını atan da Beatrice’ye olan aşkı oldu.

öğrencilerinin mezuniyet günlerinde adeta bir gelenek

“Yeni Hayat” ve “İlahi Komedya”da ölümsüzleştireceği

olarak kapının girişine astıkları bu yazı anlamının tam

Beatrice daha sonra Simone de' Bardi'yle evlendi ve 1290

aksine içeride sizi bekleyen eşsiz eğitimin, kültürel

yılında öldü. Ölümünün ardından Dante ondan İlahi Komedya

yükselmenin ve mezun olduğunuzda edineceğiniz farklı

eserinde cennetteki yol göstericisi olarak bahsetti.

perspektifin habercisi gibidir.

Günümüzde konuşulan İtalyanca’ya büyük katkıları oldu,

Bu

sayımızda

ölümünün

700.yılı

sebebiyle

sizlere

latince bir çok klasik eseri volgare denilen o dönemin halk

Dante’yi yakından tanıtmak istedik.

diline çevirdi ve daha çok kitleye ulaşmak için volgare dilinde

Mayıs 1265’de Floransa'da doğan İtalyan yazar Dante

de eserler verdi. 1289 yılında Campaldino Savaşı'nda,

Alighieri, gerçek adı olan Durante’yi kısaltarak Dante’yi

Floransalı Guelfoların safında Ghibellinoların şehri Arezzo'ya

kullanmıştır. Eserlerine konu olan büyük aşkı Beatrice’yi

karşı savaşan Dante, savaştan üç yıl sonra, “Vita nuova” (Yeni

1274’de 9 yaşında ilk defa gördü. Bu nedenle 9 rakamı

Hayat) adlı yapıtını yazdı.

eserlerinde büyük önem taşır. Komşuları Floransa’lı

Edebi kişiliğinin yanısıra yoğun felsefe çalışmalarını da

şövalyelerden olan Folco di Ricovero de’ Portinari’nin kızı

sürdürdü. 1295 yılında Floransa’nın siyasal yaşamına katıldı.

Beatrice ile komşularının evindeki bir eğlence sırasında

Bu tarihten sonra çeşitli meclislerde görev alan Dante, bu beş

tanışmıştı. Tanıştığı ilk andan beri Dante Beatrice’e

yıllık

büyük bir tutkuyla bağlandı. Beatrice ile ikinci kez

süreç sonucunda altı lonca başkanından biri sıfatıyla

karşılaştığında

Floransa’nın yönetimine seçildi.

karşılaşmadan

on

sekiz

yaşındaydı,

bu

ikinci
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1295’de Guelfolar Beyazlar (Bianchi) ve Siyahlar (Neri)
olarak ikiye bölündü. Bu dönemde siyasal uzlaşmayı
sağlamak amacıyla Papa’ya gönderilen üç kişilik
kurulun üyesi olarak şehirden uzaklaştığında, önderleri
bir süre önce sürgüne gönderilmiş olan Siyah Guelfo
(Guelfi Neri) grubu iktidarı ele geçirdi. 27 Ocak 1302’de
para cezasına çarptırılan ve kamu görevinden men
edilen yazar, düzmece bir yolsuzlukla suçlandı ve
Toscana bölgesine girmesi yasaklandı. Cezası
onaylandıktan sonra yakalanması halinde yakılarak
idam edilecekti.
Sonraki yıllarda bütün İtalya’yı kapsayan gezilere çıktı.
1304-1308 yılları arasında De vulgari eloquentia
(Halkdilinde Belagat) ile Convivio (Şölen) adlı yapıtlarını
yazdı.
Bu yapıtlarının hemen ardından 1308’de “Divina
Commedia”yı (İlahi Komedya) yazmaya başladı. Asıl adı
Comedia (Komedya) olan bu yapıta “ilahi” nitelemesi
Rönesans döneminde sonradan eklenmiştir.
İlâhi Komedya, Dante'nin Cehennem, Araf ve Cennet'e
yaptığı hayali bir seyahatin öyküsüdür. Komedya
barındırdığı sınırsız

hayal gücü, onlarca eşsiz sahne ve betimlemeyle çağlar boyu
pek çok ressam ve illüstratörün hem en tutkulu hem de en
zorlu çalışmalarından biri olmuştur. Eser dünya edebiyat
tarihinin en büyük yapıtlarından biri kabul edildiği gibi,
modern İtalyanca`nın da temelini oluşturur.
İlahi Komedya’dan sonra 1314’de Monarchia'yı (Monarşi)
yazan Dante, yönetim şekli oalrak papalık-imparatorluk
şeklindeki iktidar parçalanmasına karşı tek bir hükümdarın
egemenliğini savundu.
Şair, son yıllarını Verona'da Can Grande della Scala'nın ve
Ravenna'da Guido Novello da Polenta'nın saraylarında
geçirdi. 1321 yılında Ravenna’da öldü.
Latince yazdığı eserleri;
De vulgari eloquentia (Halkdilinde Belagat) Monarchia
(Monarşi)
Epistulae (Mektuplar)
Eclogae (Eklogalar)
Quaestio de aqua et terra (Su ve Toprak Sorunu)
İtalyanca yazdığı eserleri;
Vita nuova (Yeni Hayat) Rime (Şiirler)
Convivio (Şölen)
II Fiore (Çiçek)
La Divina Commedia (İlahi Komedya)
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Antik Roma’da amfi tiyatrolar merkezi performans alanını
çevreleyen oturma katmanlarıyla birlikte, planda oval veya
dairesellerdi. Modern açık hava stadyumlarının hala ilham
aldıkları yapılardır diyebiliriz. Amfi tiyatrolar, Antik Roma
döneminde gösteriler, performanslar, gladyatör ve vahşi hayvan
oyunları için kullanılırdı.
64 M.S. yılında Roma’daki çok büyük bir bölümü kendine Domus
Aurea’yı inşa etmek için yaktığı iddia edilen ve oldukça açgözlü
olarak bilinen Nero’nun hükümdarlığından sonra mutsuz ve
huzursuz olan halka, usta bir komutan olan Imparator
Vespasianus tarafından hediye edildi diyebiliriz.
Nero'nun Domus Aurea'nın bir parçası olarak inşa ettiği yapay
gölün üzerinde planlama, M.S. 70'de, yapımına ise usta bir
komutan olan Vespasianus tarafından M.S. 72 yılında başlandı ve
M.S. 80 yılında Titus döneminde tamamlandı.
Bu devasa yapının inşaatını bir an önce bitirebilmek için
100.000'den fazla köle istihdam edildi. Binanın inşasında çalışan
işçilerin çoğunluğunu Yahudi-Roma savaşından sonra esir alınan
Yahudi köleleri oluşturmaktaydı.
Yapı, 24.000 metrekare bir alanı kaplamaktadır ve 189 metre
uzunluğunda ve yaklaşık 156 metre genişliğindedir. Dış cephe üst
kotu ise zeminden 48 m yüksekliğine kadar uzanmaktadır. Bu
yükseklik günümüzde inşaa edilen yaklaşık 12 katlı bir binaya

Merhaba sevgili okurlar! Sizlere, İtalya denince ilk
akla gelen ve tarihin en görkemli yapılarından biri
olan, Roma’nın ikonik sembolü ve dünyanın en

denktir. Kolezyum, eliptik şekilde bir plana sahiptir ve çevredeki
alanın üzerinde yükseltilmiş bir traverten platform üzerine
oturmaktadır.

büyük amfi tiyatrosu olarak bilinen Kolezyum’dan
bahsetmek istiyorum.
Kısa bir etimolojik bilgiyle başlayalım. Amfi tiyatro,
Latince’de amphitheatrum, Yunanca’da
“ἀμϕιϑέατρον” olarak yazılır ve köken olarak
‘’amphi’’ çevresinde, her yerinde, ‘’théātron’’ ise
‘’görülen, bakılan yer’’ anlamını taşırlar . Kolezyum
ise, Latince’de “colossēus”olarak yazılır ve kökeni
devasa, muazzam anlamını taşır. Roma’daki bu
muazzam yapının orijinal ismi aslında Flavius Amfi
Tiyatrosu’dur. Kolezyum ismi, yani şu an
kullanmakta olduğumuz isim, bu yapıya Ortaçağ’da
verilmiştir.
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Yapı, tahmini olarak 100.000 metreküp traverten

Roma mitolojisinde ölümün, cesetlerin ve cenazenin

taşından ve yine benzer ölçülerde Roma çimentosu,

tanrıçasından alan güneydoğu kapısı ‘’Porta Libitinaria’’ ise

tuğlası ve tüf bloklarından inşa edildi. Traverten, adını,

kumlarda can verenlerin cesetlerini çıkarmak için

çıkarıldığı Tibur'dan (günümüzde Tivoli bölgesine yakın)

kullanılıyordu.

alan bir kireçtaşı sınıfıdır. O dönemlerde Romalıların
materyalleri bu denli yeteneklice kullanmaları hala

Yapının, kuzey ucu ve güney ucu en iyi manzarayı sağlıyordu,

hayranlık uyandırıyor. Farklı taş ve çimento türlerine ek

bu uçlar imparator ve Vesta Bakireleri için ayrılmıştı.

olarak, büyük blokları birbirine bağlamak için tahmini

İlk oturma grubu katmanları şövalyeler ve diğer soylular için

300 ton demir bağlantı elemanı kullanıldı. Bu bağlantılar,

ayrılmıştı. Üst katmanlar ise halk için ayırılmıştı. Genelde

Kolezyum'un bakıma muhtaç hale geldiği sonraki

insanlar, gösterileri ayakta izlerlerdi.

yüzyıllarda keşfedildi. Oturma yerleri ise mermer
kullanılarak yapılmıştı.

Günümüze gelene kadar değişikliklere, onarıma maruz kalan
2000 yaşındaki bu devasa ve muhteşem yapıya hayranlık

Kolezyum’un zemin katı Dor düzenine oldukça benzeyen

duymamak elde değil. Roma gerçekten bir açık hava müzesi ve

Toskana düzenindedir. İkinci kat, biraz daha detaylı olan

Kolezyum bu açık hava müzesinde muhteşemliğinden hiçbir

İon düzeninde, üçüncü kat ise akantüs çiçeğinin

şey kaybetmeden, şehri gezenleri etkisi altına almaya devam

yapraklarından esinlenen Korint düzenindedir.

ediyor.

Kolezyum'un iki ana girişi vardı. “Porta Triumphalis’’,

Okuduğunuz için çok teşekkür ederim! Ciao ciao!

adından da anlaşılacağı gibi zafer alayları için kullanılan
ve içinden gladyatörlerin arenaya girdiği kapı olarak

Zeynep Şule Çağlayan

kullanılan kuzeybatı kapısıydı. Adını Libitina’dan yani,
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