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TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
ALLEMANSRÄTT [ ̀aɭːɘ|manːs ̴|rɛtː]Kamusal erişim hakkı. ‘Rahatsız etme, tahrip etme’ prensibine dayanan bu hak, İsveç’teki insanlara, özel arazilerde bile, kamp yaparak geceleme ve mantar, böğürtlen toplama için serbest dolaşım hakkı vermektedir.

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
BULLE [ ̀bɵlːə]Küçük ve genellikle tatlı olan bir ekmek rulosu, örneğin tarçınlı çörek. İsveçliler küresel olarak tatlı tüketiminde ön sıradadır ve tarçınlı çörek bu duruma kesinlikle katkıda bulunmaktadır. 

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
CAMPING [|kamːpɪŋ]Kamp yapmak İsveçliler için tatili kendi kırsal bölgelerinde geçirmek üzere tercih edilen bir yoldur. Bazıları beş haftalık ücretli izinlerinin tamamını çadır veya karavanda geçirir. 
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TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
DALAHÄST [ ̀dɑːla ̴|hɛsːt]Dala atı İsveç’in Dalarna bölgesine ait olan geleneksel el yapımı ahşap bir heykelciktir. Dalarna ve İsveç’in her zaman her yerde görülen bir sembolüdür.

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
ELD [|ɛlːd]Ateş. Walpurgis Gecesi’nde (30 Nisan) neredeyse her şehir, kasaba ve köy baharı karşılamak için geleneksel bir şenlik ateşi hazırlar.

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
FIKA [ ̀fiːka]İsveç’in kahve molası, özellikle İsveç dışında yaşayanlar için sosyal bir fenomendir. Kısaca, bir fincan kahve ve tatlı, kaliteli zaman demektir. Genellikle bu keyif günde bir kereden fazla yaşanır.
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TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
GALONBYXA [ga ̀aluːn ̴|bʏkːsa]Yağmurda, açık hava aktivitelerinde veya balık tutarken kullanılan su geçirmeyen askılı pantolon demektir.

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
HJORTRON [|juːʈrɔn]Çoğunlukla İsveç’in kuzey bölümünde bulunan sarı böğürtlen, genelde reçel ve likör yapımında kullanılır. İsveçliler arasında sarı böğürtlen reçeli dondurma ve krepler için tercih edilen bir malzeme seçeneğidir. 

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
ISHOTELL [ ̀iːs ̴hɔ|tɛlː]Kutup Dairesi’nin 200 kilometre kuzeyindeki Jukkasjärvi’de bulunan Icehotel tamamen doğal buz ve kardan inşa edilmiştir. Geceyarısı güneşinden elde edilen güneş enerjisi ile serinletilen otel yıl boyunca açıktır.
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TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
JUL [|jʉːl]Noel. İsveç’te Noel Baba hediyelerle birlikte Noel Gecesi gelir.

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
KÖTTBULLAR [ ̀çøtː ̴|bɵlːar]“İsveç köftesi” belki de ülkenin en ünlü yemek terimlerinden biridir ve ilk olarak 1751 tarihli bir yemek kitabında 'hachimunkar' olarak bahsedilmiştir.

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
LATTEPAPPA [ ̀latːə ̴|papːa]"Latte baba" ebeveyn izninde olan ve kahve içmekten hoşlanan babaya verilen isimdir. İsveç’te ebeveynler 480 günlük ücretli ebeveyn iznini paylaşma imkanına sahiptir ve bu bir sürü "latte baba" yapar.
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TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
MIDSOMMAR [ ̀mɪsːsɔmar]Kökleri pagan zamanlarına dayanan Yazdönümü, yılın en uzun gününün kutlandığı gündür. Çiçek toplanır, gelecekteki aşkınızla ilgili hayaller kurulur, çiçekten taçlar takılır ve bir direk etrafında kurbağa gibi dans edilir.

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
NOBELPRIS [nɔ ̀bɛlː ̴ |priːs]Nobel Ödülü İsveç’li bilim adamı Alfred Nobel anısına akademik, kültürel ve bilimsel ilerlemelerin tanınması amacıyla yıllık olarak verilen bir dizi uluslararası ödüldür. Alfred Nobel bir kimyager, mühendis, mucit ve girişimci olmasının yanısıra aynı zamanda bir şair ve barışla ilgili konulara büyük ilgi duyan bir kitap kurdudur.

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
OFFENTLIGHETSPRINCIPEN [ɔ ̀fːɛntli|heʼts ̴ prɪn|siːpən]İsveç’in çığır açan "halkın bilgiye erişimi ilkesi" 1766’a dayanır ve hala İsveç Anayasası’nın temel taşlarından biridir. Kamu kurumları, parlamento ve devlete ait belgelerin incelenebilme hakkını tanımlar. İsveç devamlı olarak küresel basın özgürlüğü endekslerinde en üst sıradaki ülkeler arasında sıralanmaktadır. 
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Photos: Ulf Lundin/imagebank.sweden.se, Magnus Liam Karlson/imagebank.sweden.se, Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
PÅSKKÄRRING [ ̀pɔsːk ̴|çærːɪŋ]İsveç’in pek çok Paskalya geleneğinden biri de çocukların canlı renkli eşarplar, önlükler, kırmızı boyalı yanaklar ve çillerle Paskalya cadısı (påskkärring) kılığına girmeleridir. Çocuklar şekerleme toplama ümidiyle mahallede kapı kapı gezerler. 

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
QUEER [|k ̊iːr]Stokholm Onur Yürüyüşü’ne gösterilen büyük ilgi LGBTQ (lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, transcinsiyet ve kuir) zümresinin İsveç toplumunun kabul gören bir parçası olmasının pek çok işaretinden biridir. Cinsiyet-nötr evlilik kanunları 2009’da, lezbiyenler için tohumlama hakları 2005’te, eşcinsel ve lezbiyen çiftler için evlat edinme hakları 2003’te yürürlüğe konulmuştur.

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
RUNSTEN [ ̀rʉːn ̴|steːn]Çoğunlukla Vikingler tarafından dikilmiş, eski Germen alfabesiyle oyulmuş bir anıtsal yazıt içeren taş. İsveç’in açık alanlarında hala ziyaret edilebilen bu taşların büyük kısmına İsveç’te rastlanırken, Vikingler geleneği gittikleri her yere taşımıştır.
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TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
SÁPMI [sa|pmɪ]İsveç’te kendilerine özgü kültürel mirası, dili, bayrağı ve parlamentosu bulunan yerel Sami halkının tahmini olarak 20,000 temsilcisi yaşamaktadır. Sápmi, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya’ya uzanan ve bu halkın köklerinin bulunduğu bölgenin adıdır. 

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
TORP [|tɔrːp]Kırmızı ve beyaz boyalı basit bir ahşap kulübe olan torp, İsveç’in simgesi haline gelmiş olan yazlık evdir. İsveç’te haftasonları ve yaz tatilini kırda geçirmek amacıyla bu evlere sahip olmak veya kiralamak çok yaygındır.

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
UPPFINNING [ ̀ɵpː ̴|fɪnːɪŋ]İsveç, yıllardır dünyanın önde gelen en inovatif ülkelerinden biri olarak gösterilmektedir ve kalp pili, emniyetli kibrit ve üç noktalı emniyet kemeri gibi etkileyici buluşları içeren uzun bir tarihe sahiptir.
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TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
VINDKRAFT [ ̀wɪnːd ̴|krafːt]Rüzgar gücü İsveç’in fosil yakıtlarını azaltma ve nihai olarak kaldırma çabalarındaki izlediği yollardan biridir.

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
WEBBEN [|wɛbːən]İsveç’te giderek daha fazla işlev internete taşınmaktadır. Bir İsveç buluşu olan Skype üzerinden yapılan telefon görüşmelerinden, vergi iadelerinizin işlenmesine, eczane 
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TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
X-STYGN [ ̀ɛkːs ̴|stʏŋːn]Kanaviçe nakışta kullanılan bir dikiş tekniğidir. İsveç'te nakış popüler bir el sanatıdır ve İsveç’in yazlık ve kışlık evlerinde sayısız duvarı süslemektedir.

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
YRSNÖ [ ̀yːr ̴|snøː]İsveç’te kış zamanı karlar bazen rüzgarda uçuşur ve bu durum görüş mesafesini en aza indirir.

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
ZLATAN [|slaːtan]Futbolcu Zlatan ‘Ibra’ Ibrahimović tüm zamanların en iyi İsveçli atletlerinden biridir ve öyle popülerdir ki ismi yapılması imkansız görünen bir futbol vuruşunun da terimi haline gelmiştir.
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Photos: Stefan Ågren/imagebank.sweden.se, Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se, Per Pixel Petersson/imagebank.sweden.se

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
Å [|oː]İsveç alfabesinin 27. harfi olan å, aynı zamanda orta ölçekli nehirlere verilen addır. İsveç çok sayıda nehre ev sahipliği yapar ve yaklaşık olarak ülkenin enerji üretiminin yarısı hidroelektrik enerjiden gelmektedir.

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
ÄLG [|ɛljː]İsveç’in zoolojik süperstarı. Turistlerden gelen geyik görme talebini karşılamak üzere safarilerde, etiketlerde ve giyim eşyalarında tanıtımı yapılmaktadır.

TRAVEL TURKEY İZMİR
NEDİR?
Ö [|øː]İsveç alfabesinin 29. harfi aynı zamanda ada kelimesini ifade etmek için de kullanır. 10,000 metrekareden büyük 96,000 göl ve yaygın bir sahil şeridi ile İsveç’te pek çok ada ulunmaktadır. 
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İsveç, yıllardır dünyanın önde gelen en inovatif ülkelerinden biri 
olarak gösterilmektedir ve kalp pili, emniyetli kibrit ve üç noktalı 
emniyet kemeri gibi etkileyici buluşları içeren uzun bir tarihe 
sahiptir.

Rüzgar gücü İsveç’in fosil yakıtlarını azaltma ve nihai olarak 
kaldırma çabalarındaki izlediği yollardan biridir.

İsveç’te giderek daha fazla işlev internete taşınmaktadır. Bir 
İsveç buluşu olan Skype üzerinden yapılan telefon 
görüşmelerinden, vergi iadelerinizin işlenmesine, eczane 
reçetelerinden banka işlemlerine kadar herşeyin idaresi buna 
dahildir.

Kanaviçe nakışta kullanılan bir dikiş tekniğidir. İsveç'te nakış 
popüler bir el sanatıdır ve İsveç’in yazlık ve kışlık evlerinde 
sayısız duvarı süslemektedir.

İsveç’te kış zamanı karlar bazen rüzgarda uçuşur ve bu durum 
görüş mesafesini en aza indirir.

Futbolcu Zlatan ‘Ibra’ Ibrahimović tüm zamanların en iyi İsveçli 
atletlerinden biridir ve öyle popülerdir ki ismi yapılması imkansız 
görünen bir futbol vuruşunun da terimi haline gelmiştir.

İsveç alfabesinin 27. harfi olan å, aynı zamanda orta ölçekli 
nehirlere verilen addır. İsveç çok sayıda nehre ev sahipliği yapar 
ve yaklaşık olarak ülkenin enerji üretiminin yarısı hidroelektrik 
enerjiden gelmektedir.

İsveç’in zoolojik süperstarı. Turistlerden gelen geyik görme 
talebini karşılamak üzere safarilerde, etiketlerde ve giyim 
eşyalarında tanıtımı yapılmaktadır.

İsveç alfabesinin 29. harfi aynı zamanda ada kelimesini ifade 
etmek için de kullanır. 10,000 metrekareden büyük 96,000 göl 
ve yaygın bir sahil şeridi ile İsveç’te pek çok ada ulunmaktadır. 
 İsveç A-Ö Fotoğraf Sergisi 

 
Dil bir ülkenin kültürüne giriş kapısı, sözlüğü ise 
toplumunun bir aynasıdır. İsveç alfabesi, 26’sı Latin 
alfabesinden ve gerisi İsveç’e özgü olan Å, Ä ve Ö 
harflerinden olmak üzere, toplamda 29 harften oluşur. 
Sergimizde, İsveç alfabesinin her bir harfi için İsveç ve 
İsveçlileri temsil eden bir kelime seçtik. Allemansrätt’ten 
ö'ye, sergide göreceğiniz kelimeler İsveç’teki hayatı daha 
iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
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Kamusal erişim hakkı. ‘Rahatsız etme, tahrip etme’ prensibine 
dayanan bu hak, İsveç’teki insanlara, özel arazilerde bile, kamp 
yaparak geceleme ve mantar, böğürtlen toplama için serbest 
dolaşım hakkı vermektedir.

Kökleri pagan zamanlarına dayanan Yazdönümü, yılın en uzun 
gününün kutlandığı gündür. Çiçek toplanır, gelecekteki aşkınızla 
ilgili hayaller kurulur, çiçekten taçlar takılır ve bir direk etrafında 
kurbağa gibi dans edilir.

Küçük ve genellikle tatlı olan bir ekmek rulosu, örneğin tarçınlı 
çörek. İsveçliler küresel olarak tatlı tüketiminde ön sıradadır ve 
tarçınlı çörek bu duruma kesinlikle katkıda bulunmaktadır. 
 

Kamp yapmak İsveçliler için tatili kendi kırsal bölgelerinde 
geçirmek üzere tercih edilen bir yoldur. Bazıları beş haftalık 
ücretli izinlerinin tamamını çadır veya karavanda geçirir. 

Nobel Ödülü İsveç’li bilim adamı Alfred Nobel anısına akademik, 
kültürel ve bilimsel ilerlemelerin tanınması amacıyla yıllık olarak 
verilen bir dizi uluslararası ödüldür. Alfred Nobel bir kimyager, 
mühendis, mucit ve girişimci olmasının yanısıra aynı zamanda 
bir şair ve barışla ilgili konulara büyük ilgi duyan bir kitap 
kurdudur.

Dala atı İsveç’in Dalarna bölgesine ait olan geleneksel el yapımı 
ahşap bir heykelciktir. Dalarna ve İsveç’in her zaman her yerde 
görülen bir sembolüdür.

Ateş. Walpurgis Gecesi’nde (30 Nisan) neredeyse her şehir, 
kasaba ve köy baharı karşılamak için geleneksel bir şenlik ateşi 
hazırlar.

İsveç’in çığır açan "halkın bilgiye erişimi ilkesi" 1766’a dayanır ve 
hala İsveç Anayasası’nın temel taşlarından biridir. Kamu 
kurumları, parlamento ve devlete ait belgelerin incelenebilme 
hakkını tanımlar. İsveç devamlı olarak küresel basın özgürlüğü 
endekslerinde en üst sıradaki ülkeler arasında sıralanmaktadır. 
 

İsveç’in kahve molası, özellikle İsveç dışında yaşayanlar için 
sosyal bir fenomendir. Kısaca, bir fincan kahve ve tatlı, kaliteli 
zaman demektir. Genellikle bu keyif günde bir kereden fazla 
yaşanır.

İsveç’in pek çok Paskalya geleneğinden biri de çocukların canlı 
renkli eşarplar, önlükler, kırmızı boyalı yanaklar ve çillerle 
Paskalya cadısı (påskkärring) kılığına girmeleridir. Çocuklar 
şekerleme toplama ümidiyle mahallede kapı kapı gezerler. 

Yağmurda, açık hava aktivitelerinde veya balık tutarken 
kullanılan su geçirmeyen askılı pantolon demektir.

Çoğunlukla İsveç’in kuzey bölümünde bulunan sarı böğürtlen, 
genelde reçel ve likör yapımında kullanılır. İsveçliler arasında 
sarı böğürtlen reçeli dondurma ve krepler için tercih edilen bir 
malzeme seçeneğidir. 

Stokholm Onur Yürüyüşü’ne gösterilen büyük ilgi LGBTQ 
(lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, transcinsiyet ve kuir)  zümresinin 
İsveç toplumunun kabul gören bir parçası olmasının pek çok 
işaretinden biridir. Cinsiyet-nötr evlilik kanunları 2009’da, 
lezbiyenler için tohumlama hakları 2005’te, eşcinsel ve lezbiyen 
çiftler için evlat edinme hakları 2003’te yürürlüğe konulmuştur.

Kutup Dairesi’nin 200 kilometre kuzeyindeki Jukkasjärvi’de 
bulunan Icehotel tamamen doğal buz ve kardan inşa edilmiştir. 
Geceyarısı güneşinden elde edilen güneş enerjisi ile serinletilen 
otel yıl boyunca açıktır.

Çoğunlukla Vikingler tarafından dikilmiş, eski Germen alfabesiyle 
oyulmuş bir anıtsal yazıt içeren taş. İsveç’in açık alanlarında 
hala ziyaret edilebilen bu taşların büyük kısmına İsveç’te 
rastlanırken, Vikingler geleneği gittikleri her yere taşımıştır.

Noel. İsveç’te Noel Baba hediyelerle birlikte Noel Gecesi gelir.

“İsveç köftesi” belki de ülkenin en ünlü yemek terimlerinden 
biridir ve ilk olarak 1751 tarihli bir yemek kitabında 'hachimunkar' 
olarak bahsedilmiştir.

İsveç’te kendilerine özgü kültürel mirası, dili, bayrağı ve 
parlamentosu bulunan yerel Sami halkının tahmini olarak 20,000 
temsilcisi yaşamaktadır. Sápmi, Norveç, İsveç, Finlandiya ve 
Rusya’ya uzanan ve bu halkın köklerinin bulunduğu bölgenin 
adıdır. 

"Latte baba" ebeveyn izninde olan ve kahve içmekten hoşlanan 
babaya verilen isimdir. İsveç’te ebeveynler 480 günlük ücretli 
ebeveyn iznini paylaşma imkanına sahiptir ve bu bir sürü "latte 
baba" yapar.

Kırmızı ve beyaz boyalı basit bir ahşap kulübe olan torp, İsveç’in 
simgesi haline gelmiş olan yazlık evdir. İsveç’te haftasonları ve 
yaz tatilini kırda geçirmek amacıyla bu evlere sahip olmak veya 
kiralamak çok yaygındır.
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