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Elif ŞİMŞEK

Elif ŞİMŞEK

Marmara Eğitim Kurumları
Genel Müdürü

Merhaba Sevgili Okurlar,
İçinde olan, uğraşan, emek veren
arkadaşlar bilirler; yazıp çizme işleri
biraz insanın kendini duyabildiği,
dinleyebildiği dingin vakitlere özlem
duyar. Benim yazımı bu kadar
geciktirmiş olma sebebim de budur;
kendimle konuşabilmeyi bekliyordum.
İlk bakışta biraz tuhaf gelebilir
kulağa ama evet ara sıra kendi
kendimle konuşurum... Aslında sık sık
konuşurum fakat bu çoğunlukla sessiz
bir sesle olur. Sessizliği bozabildiğim
vakitler de işte içsesimi kağıda,
kaleme; sözcüklere dökebildiğim
vakitler oluyor. Bir süreç bu çoğunlukla,
zaman alıyor, bazen kendinizle
kavga etmeniz sonra barışmanız,
yoğunlaşmanız ve sindirmeniz
gerekiyor ki duru bir biçimde açığa
çıkabilsin.
İnsan hayatın herhangi bir döneminde,
çeşitli şekillerde kendini ifade
edebilmeye, özellikle özgürce ifade
edebilmeye ihtiyaç duyuyor. Tabii işin
içine özgürlük girince birinci tekil adına
düşünmek yerine çoğul zamirlerle de
düşünmek gerekiyor... Nihayetinde
karşımıza içinde yaşadığımız çevreler,
gruplar, topluluklar, toplumlar çıkıyor.
“Bir arada yaşayabilmek” başlı başına
bir kavram haline geliyor. Ben, sen,
o, biz, siz, onlar diye ayrılıyor; sonra
yeniden biz, hepimiz diye tek bir bütün
haline geliyor.
Yaşama şeklimiz itibariyle içinde
bulunduğumuz “biz” in anlam ve
önemi; sanıyorum öncelikle birey
olarak, tek ve değerli olan “ben”e
verdiğimiz önemle doğru orantılı.
Kendimize ne kadar saygı duyuyorsak
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çevremize de o kadar; kendimizi
ne kadar seviyorsak çevremizi de o
kadar... Ne kendimizi ayrı tutabiliyoruz
bu bütünden, ne de bu bütün bizi
dışlayabiliyor. İçinde yaşadığımız
dünya da tıpkı evren gibi bu küçük
kuralla işliyor. Herhangi birimizin
küçücük bir sıkıntısı bambaşka
bir yerde hiç tanımadığımız birinin
derdi haline gelebiliyor. Aynı şekilde
bir dostumuzun mutluluğu, bizim
kendi mutluluğumuza dönüşebiliyor.
Bu bütünün idraki ile yaşadığımız
takdirde; içinde bulunduğumuz –belki
de insanlığa özgü- sorunların bir
çoğuna çözüm bulabilmemiz mümkün
olabilir. Yeter ki farkında olalım.
Kendimizi, dünyayı, hayatı olduğu
gibi kabul edebilmek, sevebilmek,
saygı gösterebilmek öncelikle o
kendine özgü hallerinin ne kadar güzel
olduğunu farkedebilmekten geçiyor.
Bir an durup pencereden dışarıya
bakmaktan ve içimize çekebildiğimiz
o güzel nefesin tadına varabilmekten
geçiyor.
Sevgili Okurlar,
Avaz Gençlik Dergisi işte tam da böyle
bir içtenliğin, samimiyetin ürünü.
Öğrencilerimizin üslubu, yaşam tarzları
derginin ruhuna işlemiş ve dergiyi
özgün bir örnek haline getirmiş.
Bu anlamlı ve hoş projeyi hayata
geçiren, emek veren tüm çalışma
arkadaşlarıma ve öğrencilerimize
özellikle kendileri olmaya cesaret
edebildikleri için teşekkür ediyorum.
Okuduğunuz her sayfanın tıpkı
aldığınız her nefes gibi tadını
çıkartmanızı diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla.

Marmara Educational Instituinons
General Manager

Dear Our Readers,
The people who write need some
peaceful hours to listen and hear
themselves. This is the reason why I
have postponed writing; I was waiting
to hear my inner voice. At first, it may
sound weird, but this is the truth I
sometimes listen to myself and talk
to myself… Actually I talk to myself
frequently but this is a chat with small
voice. When I am ready to speak aloud,
I start writing. This is a process, it
takes time, sometimes you fight with
yourself, then calm down and start
thinking to produce a clear product.
People need to express themselves
freely. When it comes to freedom, one
should not only think about himself
but about the others... There is an
environment in which we live, there
are groups, communities and societies
which we belong to. “Living together”
is a concept on its own. The life is
seperated as me, you, he/she, we and
they; but then they come together to
form a single whole.

our friends can be our happiness.
If we understand the system of
the whole, we can create solutions
for the problems. The key term is
“awareness”. We need to realize the
beauty of the world and life in order to
develop self-respect and self love. We
should just stay calm for a moment
and feel the beauty of the fresh air
coming inside, when we open the
window.
Dear readers,
Avaz Magazine is the product of such
sincerity. The tone and life styles
of our students are reflected in the
magazine and create an original
product. I would like to thank my
colleagues and our students who have
the brass to reflect on themselves. I
wish every page will make you feel like
breathing.
With love and respect.

I believe that the importance and
meaning of “being together” is parallel
to the importance of concept of the
“self”. We respect the environment
as much as we respect to ourselves;
we love our environment as much
as we love ourselves… We cannot
detach ourselves from this whole and
this whole cannot exclude us in the
cold. Our world and the universe are
directed with these simple rules. Any
small problem of us can be a trouble
for another person that we don’t
know. Likewise, happiness of one of
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Marmara Koleji Gençleri
2. Uluslararası Ankara Gençlik Parlamentosu’nda
Türkiye’yi Başarıyla Temsil Etti
Marmara Collegians Successfully Represented Turkey At
The Second International Ankara Youth Parliament

U

luslararası Ankara Gençlik Forumu (European Youth Parliament - EYP) etkinliği,
20-24 Şubat 2014 tarihleri arasında bir
Avrupa Gençlik Parlamentosu Derneği
etkinliği olarak T.C. KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI’nın da destekleriyle Ankara’da gerçekleştirildi. Etkinlik süresinde Avrupa’da yaşayan 17 farklı
kültürden, yaşları 16-22 arasında değişen 180 katılımcı
Avrupa’nın gündeminde olan sorunları masaya yatırdı.
Forumun açılış oturumunda İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard MOORE, EYP Almanya Yönetim Kurulu’ndan
Alexandre NARAYANİN, AB Türkiye Delegasyonu I. Müsteşarı Stefano FANTORİNİ konuşma yaptı.
Bu seneki teması “Avrupa’daki “aykırılıkları birleştirip insani değerleri ortaya çıkarmak” olan 2. Ankara Gençlik
Forumu; Anayasal İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi,

International Ankara Youth Forum (European Youth
Parliament - EYP) as an event of European Youth
Parliament was organized in Ankara between 20-24
February 2014 with the support of T.R. Ministry of
Culture and Tourism. During the event 180 attendants
from 17 different cultures ranging in age from 16 to 22
talked over the problems on the agenda of Europe.
In the opening session of the forum Ankara
ambassador Richard MOORE, EYP Germany board
member Alexandre NARAYANİN, EU Turkey Delegation
first Councillor Stefano FANTORİNİ gave speeches.
The second Ankara Youth Forum, the yearly theme
of which was “to unite segragations in Europe and
to reveal humane values” was separated into nine
committees: Constitutional Relations, International
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İşsizlik, İnsan Hakları, Adalet, Endüstri, Özgürlük1 ve Özgürlük 2 olmak üzere 9 farklı komiteye ayrıldı. İngiltere,
Fransa, İspanya, İsveç, Gürcistan, Azerbaycan, Avusturya,
Arnavutluk, Yunanistan, İsviçre, Dominik Cumhuriyeti,
Almanya, Sırbistan ve Türkiye delegasyonlarının katıldığı
konferansta gerçek bir kültür mozaiği oluştu.

Relations, Economics, Unemployment, Human Rights,
Justice, Industry, Freedom 1 and Freedom 2. The forum in
which the delegations of England, France, Spain, Sweden,
Georgia, Azerbaijan, Austria, Albania, Greece, Switzerland,
the Dominican Republic, Germany, Serbia and Turkey was
a real mosaic in terms of cultural diversity.

Özel Marmara Koleji Avrupa Gençlik Parlamentosu Kulübü öğrencisi Zeynep Karasar ve Cem Candan Türkiye
delegasyonu olarak katılmaya hak kazandıkları forumda
etkin bir rol aldılar. Komite çalışmaları ve çeşitli sanatsal
etkinliklerle kendilerini ifade etme ve farklı kültürleri
tanıma şansını elde eden öğrencilerimiz Türkiye delegasyonu olarak kültürel tanıtımımızı başarıyla gerçekleştirdi.

Zeynep Karasar and Cem Candan, European Youth
Parliament Club member students of Marmara Private
College played an active role in the forum which they
were entitled to attend as Turkey delegation. Our
students who got the chance to express themselves and
get to know different cultures via committee works and
various art facilities promoted our culture successfully at
the forum as Turkey delegation.
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Uluslararası Bakalorya Diploma
Programı (Ib Dp) Özdeğerlendirme Süreci
self-evalUAtıon process At ınternatıonal
baccalaureate dıploma programme (IB DP)

U

luslararası
Bakalorya
Diploma
Programı
- IBDP, 1968
yılında kurulup uluslararası
eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya
Organizasyonu - IBO tarafından yürütülen, lise öğretimin
son iki yılında öğrenim gören
öğrenciler için tasarlanmıştır. IB, halen İlk Yıllar (PYP),
Orta Yıllar (MYP) ve Diploma
Programı (DP) olarak adlandırılan her üç programıyla 147 ülkede, 3698 okulda
okuyan 1.151.000 öğrenciye
hizmet vermektedir. Ülkemizde, IBO tarafından belirlenen standartlara sahip ve
IBO denetiminden geçerek
IB Diploma Programı’nı uygulamak üzere yetkilendirilmiş,
toplam 32 lise bulunmaktadır.
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı öğrencileri
üniversite öğrenimine ve
hayata en iyi şekilde hazırlayan ve “uluslararası”
sıfatı taşıyan kapsamlı bir
öğretim programıdır. Programın gerekliliklerini yerine
getiren ve merkezi olarak
yapılan “bitirme sınavların-

International Baccalaureate
Programme (IBDP) which is
çağdaş yaşam biçimi için
carried out by International
gerekli disiplin ve becerileri
Baccalaureate Organization
edinmiş, sorumluluk bilinci
(IBO) that was founded
kazanmış ve üniversite öğre- in 1968 and pioneered in
nimine olduğu kadar hayata the field of international
education is designed for
da hazırlanmış olurlar. Bu
the students at the last
nedenle IB Diploma progratwo years of their high
mına ilgi giderek artmakta,
school education. With
daha fazla öğrenci mezun
its three programmes,
olmakta ve üniversiteler bu
namely Primary Years
Programme (PYP), Middle
diplomaya sahip öğrencileri
Years Programme (MYP)
çekmektedirler.
and Diploma Programme,
IBO renders service to
Özel Marmara Koleji, 2008
yılında Uluslararası Bakalor- 1.151.000 students in 3698
schools and 147 countries.
ya Organizasyonu tarafından
In our country, there are
bu programı uygulamak
32 high schools that are
üzere yetkilendirilmiş ve
entitled to implement the IB
“Dünya Okulu” statüsü kaDiploma Programme after
the inspection of IBO.
zanmıştır. Programın uyguInternational Baccalaureate
lanmasında kendi dinamiği
Diploma Programme is an
gereği ulaşılan düzey, beş
extensive and “internationally
yıllık değerlendirme sürecine
valid” teaching programme
tabidir. 2014 yılı itibariyle be- which prepares students for
şinci yılını tamamlayan Özel
both university education
and life in the best way
Marmara Koleji, beş yıllık
özdeğerlendirme sonuçlarını possible. The students who
fulfill the requirements
4 Mart 2014 tarihinde almış
of the programme and
olup, sonuçları itibariyle basucceed in the centrally
şarılı ve birçok yönüyle övgü- conducted exit exams both
acquire the discipline, sense
ye değer bulunmuştur.
da” başarılı olan öğrenciler,

of responsibility and skills
necessary for contemporary
life and becomeready for
life as well as university
education. For this reason,
IB Diploma Programme is
attracting the attention of
more and more students
everyday, and more and more
universities are drawing the
students with International
Baccalaureate diploma.
Marmara Private College has
been entitled by International
Baccalaureate Organization
to implement IB Diploma
Programme beginning
from 2008, acquiring the
status of “World School.” In
the implementation of the
programme every school is
subject to a five-year selfevaluation process in which
the level the school has
reached according to IB DP
standards is evaluated by
IBO. Marmara Private College
which has completed five
years in the implementation
of the programme by 2014
received the self-evaluation
results in 4 March 2014,
found commendable and
successfull in many respects.

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 11 / JUN 2014 / 7

MARMARA FEN LİSESİ’NİN BAŞARISI
MARMARA SCIENCE HIGH SCHOOL’S SUCCESS IN MATHEMATICS

Ö

zel Marmara Fen Lisesi 12. sınıf öğrencilerinden
Büşra Önder, Barış İder ve Gizem Çakır “Arena”

isimli projeleri ile matematik öğretmeni Kerime Seda
Birinci’nin önderliğinde Tübitak elemelerini geçtiler. 471
proje arasında ilk 100’e kaldılar. 17-20 Mart tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Türkiye elemelerine katıldılar.
Matematik alanında ilk 10 içinde yer aldılar.

Marmara Private Science High School, 12th grade
students Büşra Önder, Barış İder and Gizem Çakır made
the cut in Tubitak eliminations with their project called
“Arena” which they carried out under the leadership
of their maths teacher Kerime Seda Birinci. Having
attended the eliminations carried out between 17 and
20 March, they ranked in top 100 among 471 projects
and ranked in top 10 in the field of mathematics.
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MÜNAZARA KULÜBÜ
DURMAK BİLMİYOR
THE MOOT CLUB KNOWS NO BOUNDS!

5. Özel Okullar Birliği Münazara Turnuvası’nda Marmara Münazara Kulübü Farkı

U

mut Taş, Ezgi Polat, Deniz Doğar, Melisa Ulufi
ve Naime Önal’dan kurulu 2013 yılının Türkiye
ikincisi Özel Marmara Koleji Münazara Kulübü,
bu yıl beşinci kez düzenlenen Özel Okullar
Birliği Münazara Turnuvası’nın ilk ayağında Anadolu yakasındaki okullarla yarıştı. 21-22 Ekim 2013 tarihleri arasında Irmak Okulları’nda gerçekleşen turnuvada öğretmenleri Selcan Çelik rehberliğinde “Seçim Kampanyaları”,
“Kara Liste Uygulamaları” gibi konuları tartışan Münazara
Kulübü öğrencileri beş maçın beşini de kazanarak turnuvanın ilk ayağını başarıyla tamamlamışlardır.
Liselerarası Münazara Turnuvası’nda Çeyrek Final
23-24-25 Kasım 2013 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen Liselerarası Münazara Turnuvası’na
katılan Özel Marmara Koleji Münazara Kulübü öğrencilerinden Ezgi Polat, Deniz Doğar, Ilgın Uçar ve Melisa Ulufi
turnuvada çeyrek finale çıkmaya hak kazanmışlardır.
Geleneksel İstek Okulları Münazara Turnuvası’nda
Çeyrek Final
27-29 Aralık 2013 tarihlerinde İstek Kemal Atatürk Lisesi’nde düzenlenen Geleneksel İstek Okulları Münazara
Turnuvası’nda Özel Marmara Koleji Münazara Kulübü
öğrencileri Deniz Doğar, Ilgın Uçar, Melisa Ulufi ve Naime

Marmara Moot Club Unicity at the 5th Private
Schools Association Moot Tournament
The Turkey Runner-Up of 2013, the Moot Club of
Marmara Private College consisting of Umut Taş,
Ezgi Polat, Deniz Doğar, Melisa Ulufi and Naime Önal
competed with the schools at the Anatolian side at
the first leg of the Private Schools Association’s Moot
Tournament which was held for the fifth time this year.
At the tournament that was held in 21 and 22 October
2013 at Irmak Schools, the students of the moot club
discussed issues such as “electorial campaigns” and
“Blacklist practices” under the guidance of their teacher
Selcan Çelik, and successfully completed the first foot
of the tournament winning five of five matches.
Quarter-Final in the Inter-High Schools Moot
Tournament
The students of the Moot Club of Marmara Private
College, Ezgi Polat, Deniz Doğar, Ilgın Uçar and Melisa
Ulufi who attended the Inter-High Schools Moot
Tournament held between 23 and 25 November 2013
at Kadir Has University were entitled to advance the
quarter-final.
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Quarter-Final at the Traditional Moot Tournament of
Istek Schools

Önal iki takım olarak yarışmışlardır. “Otopsi”, “Alternatif
Gerçeklik”, “Siyaset”,” Sağlık”, “Eğitim” ve “Sosyal Yaşam”
konularındaki maçlar sonrasında turnuvada çeyrek finale çıkmışlardır.
Marmara Koleji Geleneksel 9. Sınıflar Münazara Turnuvası
Marmara Koleji 24-26 Aralık 2013 tarihleri arasında, 9.
Sınıflar Geleneksel Münazara Turnuvası heyecanını yaşadı. Özel Marmara Koleji Münazara Kulübü tarafından
düzenlenen turnuvada üç lisenin 9. sınıfında okuyan
yarışmacı öğrenciler, 15 günlük bir eğitimin ardından
çeyrek final, yarı final ve final maçlarında yarışmışlardır.
Turnuvanın Şampiyonluğunu “Hayvanlar aracı olarak kullanılmamalıdır” konusunu en iyi şekilde tartışan Marmara
Koleji 9-A sınıfı olmuştur.

The students of the Moot Club of Marmara Private
College, Deniz Doğar, Ilgın Uçar, Melisa Ulufi and Naime
Önal competed at the Traditional Moot Tournament
of Istek Schools that was held between 27 and 29
December 2013 at Istek Kemal Atatürk High-School
as two teams. And they were entitled to advance the
quarter-final following the matches held on issues such
as “autopsy,” “alternative reality,” “politics,” “health,”
“education” and “social life.”
Marmara College Traditional Moot Tournament
Among Ninth Grades
Marmara College lived the excitement of the
Conventional Moot Tournament among ninth grades
which was held between 24 and 26 December 2013. At
the tournament that was organized by the Moot Club
of Private Marmara College, the ninth grade students of
the three high schools competed in quarter-final, semifinal and final matches after a fifteen day training. The
9-A Class students who discussed the issue “Animals
Should not be Used as Messengers” in the best way
became the champion of the tournament.
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ÖZEL MARMARA KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ
SELANİK MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
KONFERANSI’NA KATILDI
TS ATTENDED
MARMARA PRIVATE COLLEGE STUDEN
S CONFERENCE
THESSALONIKI MODEL UNITED NATION

Ö

zel Marmara Koleji öğrencileri, Yunanistan’ın Selanik şehrinde yer alan, köklü
eğitim kurumlarından biri olan Özel Aristotelio College’in düzenlediği Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı’na her
yıl olduğu gibi bu yıl da katıldılar.
12-15 Mart tarihleri arasında Özel Aristotelio College’in
ev sahipliğini yaptığı MUN konferansında farklı ülkelerden toplam 33 okul yer aldı. Özel Marmara Koleji 11
IB sınıfı öğrencilerinden Betül Sıtkı, Ezgi Polat ve Ilgın
Uçar, 10 – A sınıfından Arda Baran ve 10- B sınıfından
Burcu Köksal danışman öğretmenleri Sedat Toy ve Ebru
Pehlivan Karataş eşliğinde konferansa katıldılar. İlk gün
Aristotelio College öğretmen ve öğrencilerinden bir grubun sıcak karşılaması ve gün boyu Selanik şehrini tanıtıcı
şehir turuyla geçirildi. Şehir turundan sonra Aritotelio
College gidildi. Kolejin yönetici ve öğrencilerinin sıcak
karşılaması bizleri mutlu etti. Öğrencilerimiz Selanik’te

Marmara Private College students attended the Model
United Nations (MUN) Conference held by Aristotelio
Private College, one of the most rooted schools of
Thessaloniki this year as well.
33 schools from various countries attended the MUN
conference that was hosted by Aristotelio Private
College between 12 and 15 March 2014. Marmara
Private College students Betül Sıtkı, Ezgi Polat and
Ilgın Uçar from 11 IB class, Arda Baran from 10 – A
class and Burcu Köksal from 10- B class attended
the conference under the guidance of their teachers
Sedat Toy and Ebru Pehlivan Karataş. First day, Marmara
Private College crew was warmly welcomed by a group
of teachers and students from Aristotelio College and
did a day long sighseeing tour across Thessaloniki. After
the tour the crew went to Aritotelio College and were
warmly welcomed there by the administrators and
the students of the college. Our students who were
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Aristotelio College öğrencilerinin evlerinde misafir olarak
üç gece geçirdiler. Amaç karşılıklı kültürel alışveriş ve
birbirimizi daha iyi tanımaktı. ARMABEY adıyla yürütülmekte olan ve amacı Yunanistan ile Türkiye arasında
eğitim, kültür işbirliğini içeren projenin ortaklarından Aristotelio College’de her yıl Mart ayında düzenlenen MUN
Konferansı öğrencilerimiz açısından oldukça verimli ve
deneyim kazandıran bir konferans oldu. Birleşmiş Milletler’in birebir modelini oluşturan bu konferansa Türkiye ve
İtalya’nın yanı sıra Yunanistan’ın farklı şehirlerinden okullar katılmıştı. Konferansta, öğrenciler seçtikleri ülkeleri
çeşitli komitelerde delege olarak temsil edip sorunlara
çözüm önerileri getirdiler. Özel Marmara Koleji öğrencileri
bu yılki konferansta Macaristan’ı başarıyla temsil ettiler.
Beş farklı komitede görev alan öğrencilerimiz verilen
konulara ilişkin ön çalışma ve hazırlıklar yaparak komitelerde dünya sorunlarına çözüm önerileri getirdiler. Zorlu
geçen komite çalışmalarında “Legal Komitesi”nde delege
olarak katılan 11 IB sınıfı öğrencimiz Betül Sıtkı, getirdiği
çözüm önerilerini oylamaya sunmak üzere tüm delegelere kürsüde okudu. Getirdiği çözümler ve mücadeleci
davranışıyla beğeni kazanan öğrencimiz kendi komitesinde “En İyi Konuşmacı Delege” sertifikasını kazandı.
10-B sınıfı öğrencimiz Burcu Köksal da “Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) Komitesi”nde çözüm önerilerini salondaki
delegelere okuyarak başarılı bir çalışma geçirdi. Üç gün
boyunca yoğun çalışmaların yanı sıra farklı kültürden ve
farklı okullardan öğrencilerle bir arada olan öğrencilerimiz boş zamanlarında da yanlarında kaldıkları ailelerin ve
arkadaşlarının hazırladığı programlar eşliğinde karşılıklı
kültürel etkileşim içinde bulundular. Çeşitli kazanımlar
edinen öğrencilerimiz danışman öğretmenlerimiz eşliğinde 16 Mart Pazar günü İstanbul’a döndüler.

hosted by the students of Aristotelio College spent
three nights in Thessaloniki. The aim of the event was
to carry out cultural exchange and to know each other
better. The MUN conference held in March every year
in Aristotelio College within ARMABEY project which
includes educational and cultural cooperation between
Greece and Turkey proved to beavery productive and
instructive experience for our students. Schools from
Turkey, Italy as well as from Greece attended the
conference which was directly modeled on United
Nations. In the conference the students represented
the countries they chose as delegates in various
committees and brought forward solution proposals.
Marmara Private School students successfully
represented Hungary this year. Our students who took
part in five different committees offered their own
solutions about world affairs in the committees after
making preparatory studies. During the committee
works that went very compelling at times, 11IB student
Betül Sıtkı Zorlu who took part in the “Legal Committee”
as delegate read her solution proposals to all delegates
from the rostrum. She was awarded the certificate
of “the best orator-delegate” in her own committee.
10-B class student Burcu Köksal who attended the
“World Health Organization Committee” also read her
solution proposals to the delegates putting signature
to a successful study. Our students who spent time
with peers from different cultures and schools not
only studied intensively, but also interacted mutually
with their host peers and families in accordance
with entertainment programs prepared by them. Our
students returned Istanbul on Friday, 16 March with
various acquirements.
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TÜRK YUNAN DOSTLUĞUNA
ARMABEY ETKİSİ
THE EFFECT OF ARMABEY ON TURKISH AND GREEK FRIENDSHIP

2

004 yılından beri yürütülen Yunanistan’dan Aristotelio Koleji, Padagogiki Koleji, Mamaoluka Dil
Okulları ve Türkiye’den İstanbul Beykent Okulları,
Edirne Beykent Okulları ve Marmara Koleji’nin
katılımıyla gerçekleştirilen “Armabey Final Gösterisi ve
Sergisi” bu yıl Marmara Koleji’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Öğrencileri araştırmaya yönlendiren, sosyal ve kültürel
anlamda gelişimlerini sağlayan ve yaratıcılık becerilerini
ortaya çıkarmaları için teşvik eden Armabey Projesi kapsamında okullar arasında yıl içinde yapılan “Öğretmen
Değişimi Programı”, “MUN Konferansı” ve “Sınıf Kardeşliği
Projeleri”nden sonra, 14 Nisan 2014 tarihinde düzenlenen muhteşem final programına katılan okullar birbirinden güzel etkinlikler hazırladılar.
Bu yıl “Gelenek, Görenek ve Folklörümüz” temasının işlendiği projede Türk ve Yunan öğrenci ve öğretmenleri arasında sevgi, dostluk ve dayanışmanın örnekleri görüldü.

The “Armabey Final Show and Exhibition which has
been carried out since 2004 with the attendance of
Aristotelio College, Padagogiki College, Mamaoluka
Language Schools from Greece, and Istanbul Beykent
Schools, Edirne Beykent Schools and Marmara College
from Turkey was hosted by Marmara College this year.
After the “Teachers Exchange Programme,” “MUN
Conference” and “Class Fellowship” which are all
carried out within the scope of Armabey Project that
orients students to research, provides their social and
cultural development, and encourages them to reveal
their creative skills, the attendant schools exhibited
their performances, one beautiful than another in the
gorgeous final programme held in 14 April 2014.
In the project in which the theme of “Our Tradition,
Custom and Folklore” was treated, Turkish and Greek
students and teachers served as a model with their
mutual love, friendship and cooperation.
After visiting the Traditional Turkish Arts Exhibition,
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Kadıköy Milli Eğitim Müdürü Ferşat Ayar, Maltepe Milli
Eğitim Müdürü Faik Kaptan ve Maltepe Üniversitesi’nin
değerli dekanları da Geleneksel Türk sanatları sergisini
ziyaret ettikten sonra, iki ülkenin kültürünün, adetlerinin
ve önemli kişiliklerinin türküler, folklör ve drama yoluyla
canlandırıldığı bu keyifli gösteriyi izleyenler arasındaydılar.
Final dakikalarında Türk ve Yunan ezgileri ile hem halay
çeken hem Sirtaki oynayan katılımcıların coşkusu da görülmeye değerdi. Türk ve Yunan halklarının dostluğuna
Armabey Projesi’nin katkısını katılımcılar yaşayarak hissettiler.

Kadıköy Director of National Education Ferşat Ayar,
Maltepe Director of National Education Faik Kaptan and
the venerable deans of Maltepe University were among
the audience of this pleasant show in which the cultures,
customs and important figures of two countries were
animated by way of drama and folklore. The enthusiasm
of the attendants who danced both the halay and sirtaki
in the company of Turkish and Greek melodies towards
final moments of the show was worthseeing. The
attendants saw how Armabey Project contributes to the
friendship of Turkish and Greek people by experiencing it
themselves.
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EREN’LE İSTANBUL HAYALİNİ PAYLAŞTIK
WE SHARED WITH EREN HIS DREAM OF ISTANBUL

T

ürkiye’de “Hayalimi Paylaş” projesini yürüten tek lise olan
Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri, Eren’in
“İstanbul’u görme” hayalini gerçekleştirdi.

The students of Marmara Private Anatolian Vocational High
School which is the only high school carrying out the “Share My
Dream” project realized Eren’s dream of “seeing Istanbul”

Marmara Eğitim Kurumları Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi
öğrencilerinin “Make A Wish-Bir Dilek Tut Türkiye Derneği” ile
ortaklaşa olarak öğretmenleri İlknur Akgün danışmanlığında
tam dört yıldır sürdürdüğü “Hayalimi Paylaş” projesi kapsamında
7 Mart Cuma günü Eren Baltacı adlı 7 yaşındaki bir çocuğun
“İstanbul’u görme” hayali gerçekleştirildi.

Seven-year-old Eren’s dream of seeing İstanbul was realized on
7 March, Friday within the “Share My Dream” project which the
students of Marmara Education Institutions, Marmara Private
Anatolian Vocational High School have been pursuing for four
years in cooperation with the Make A Wish Society, Turkey
under the supervision of their teacher İlknur Akgün.

2005 yılından bu yana Bir Dilek Tut Derneği’nin rehberliğinde
orta ve yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa yürütülen bir
sosyal sorumluluk projesi olan “Hayalimi Paylaş” projesi, 3 ile
18 yaşları arasında ve yakalandığı amansız hastalık sebebiyle
hayatta kalma mücadelesi veren hasta çocukların dileklerini
yerine getirebilmeyi, imkansız olarak gördükleri hayalleri gerçeğe dönüştürerek onlara umut verebilmeyi hedefleyen sürdürülebilir bir projedir.

“Share My Dream,” a sustainable social responsibility project
which has been carried out in cooperation with secondary and
higher education institutions under the guidance of Make A
Wish Society, Turkey since 2005 aims at realizing the dreams
of 3-18 age group children who fight for survival due to a
serious disease and thereby giving them hope.

Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan ve hayati tehlikesi olan
hastalıklara sahip çocukların dileklerini gerçekleştirerek onlara
hayata tutunmaları için umut vermek, hayallerine ulaşabilmenin
mutluluğuyla onlara kendilerini önemli ve değerli hissettirmek,
onlara moral vererek hastalık sürecini atlatabilmeleri için destek olmak projenin ana amacıdır.
Bu proje ile sadece, çocukluklarını olması gerektiği gibi yaşayamayan hasta çocukların hayallerine kavuşmaları sağlanarak,
onların hayata daha sıkı tutunmaları sağlanmıyor aynı zamanda
öğrencilerde gönüllülük bilinci oluşturuluyor, öğrenciler planla-

The main objective of the project is to give support and hope
to the children all across Turkey, who have a risk of death, by
making their wishes real and making them feel precious and
happy.
The project does not only provide that the dreams of the
sick children who do not live as they should come true, but
also raise the sense of voluntariness and the awareness of
other students by the organization of various facilities in their
schools serving for the realization of dreams. The students
experiencing an athmosphere in which they can express
their creative and entrepreneural aspects become more selfconfident at the end of the project realizing what they can
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nan dileği gerçekleştirebilmek için okullarında çeşitli etkinlikler
düzenleyerek diğer öğrencilerin de farkındalıklarını arttırıyor.
Yaratıcı ve girişimci yönlerini ortaya koyabilecekleri bir ortam
oluşturan öğrenciler, proje bitiminde özgüvenleri artmış ve bir
çocuğun hayatında neleri değiştirebileceklerinin farkına varmış
oluyorlar ve bu bilinci hayat boyu taşıyorlar. Ayrıca öğrencilerin
yaptıkları organizasyonlarla sosyalleşerek ayrıcalıklı bir okulda
okuduklarını düşünmeleri ve okul ruhu duygusunu kazanmaları
da sağlanıyor.
Proje kapsamında 29 Kasım’da Vine Fenomenleri’ni okullarında
ağırlayarak Eren’in dileğini gerçekleştirecek fonu elde eden ve
dilek gününü iple çeken Meslek Lisesi Hayalimi Paylaş ekibi,
Yalova’da oturan Eren’i ve ailesini Pendik İDO terminalinde üzerinde kendi fotoğrafı olan ve “Eren’le İstanbul Hayalini Paylaşıyoruz” yazan 3 metrelik dev afişle karşıladılar ve Eren’i vip araçla
önce Bağdat Caddesi’ne götürdüler. Bağdat Caddesi’nde afiş
açarak alkışlar eşliğinde yürüyen ekip, çevredekiler tarafından
ilgiyle izlendi.
Galatasaraylı olan Eren’i GS Kalamış Tesisleri’nde kahvaltıya
götüren ekip, kulüp yetkilileri tarafından çok güzel ağırlandı ve
kendisine üstünde “Eren” yazılı GS saati hediye edildi. Kahvaltı
sırasında yumurta kırma yarışması da Eren’in gözlerinde mutluluğun okunduğu zamanlardan biriydi. GS TV’nin gerçekleştirdiği
röportajda Eren mutluluğunu ifade etti. Ayrıca Eren’e kırmızı bir
bisiklet alan öğrenciler bisikleti bisikletçide verdiler. Bisikletin
üstüne zıplayan Eren bisikletten inmek istemedi.

change in the life of a child, and they carry this consciousness
throughout their lives. Moreover, the project provides that the
students think that they are having education in a privileged
school and acquire a sense of commonality in the school.
The “Share my Dream” crew who started looking forward to the
day of wish after cashing up for the project by hosting the Vine
Phenomena in their school on 29 November, welcomed Eren
and his family coming from Yalova at Pendik IDO terminal with
a 3 meters long banner on which was written “We are Sharing
with Eren His Istanbul Dream.” Then they took Eren first to
Bağdat Avenue by a VIP car. The crew who marched with the
banner among applauds were met with interest by the people
around.
The crew took Eren who is a Galatasaray fan to the
Galatasaray Facility in Kalamış for breakfast. Eren who was
warmly welcomed by the club officers there was given a
GS watch on which his name was written. The egg cracking
contest during the breakfast was one of the moments in
which the happiness of Eren can be read from his eyes. GS TV
expressed Eren’s happiness in the interview they broadcasted.
The students who bought a red bike for Eren gave it to him in
the bicycle shop. Eren who bounced on the bike did not want
to hop off for a while.

Hep görmek istediği Boğaz Köprüsü’nden bindiği araçla geçen
Eren için öğrencilerin haftalardır hazırladığı sürprizler henüz
bitmemişti. Kıdz Mondo’ya götürülen Eren, orada her mesleği
denedi.

Yet the surprises that the students prepare for Eren was not
over yet. Eren passing through the Bosphorus which he has
ever wanted to see was taken to Kıdz Mondo and tried all the
professions there.

Eren, Salacak’ta Kız Kulesi ve tüm İstanbul’u seyrederken
martılara simit atmayı da unutmadı. Arabada oturmak için ön
koltuğu seçen ve uyuya kalan Eren’e rahat rahat uyusun diye o
görmese de arabayla Boğaz turu yaptırıldı.

While watching the Maiden’s Tower and Istanbul, Eren make a
point of throwingsimit to the seagulls. Eren chose to sit in the
front seat of the car and he fell asleep. Although he couldn’t
see, a Bosphorus tour was made for him.

Pendik Marina’da yenen akşam yemeğinde öğrencilerin gün
boyu çektiği fotoğraflardan hazırlanan bir slayt gösterisi yapıldı.
Alkışlar eşliğinde kesilen pasta sonrasında alınan tüm hediyeleri
açan Eren’in mutluluğuna diyecek yoktu.

A slight show compiled from the photos taken during the day
was made during the dinner at Pendik Marina. After the cake
was cut among applauds Eren happily opened his gifts.

Çarpışan arabaya da öğrencilerle binen Eren, ailesiyle birlikte
Pendik İDO terminalinden son deniz otobüsüne “Eren, sen bizim
her şeyimizsin!” sesleriyle uğurlandı.

Eren who drove dodgem cars together with the students
was bid farewell with his family from Pendik IDO terminal in
company with the exclamations of “Eren, you are everything to
us!”

Gün boyu her anı kamera ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiren öğrenciler Eren için bir film yaparak okullarında gösterecekler.

The students eternalizing every moment by cameras will make
a film for Eren to be presented to their schoolmates.
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TARİHE YAPILAN YOLCULUK
JOURNEY TO THE HISTORY

M

armara Eğitim Kurumları Lise öğrencileri Tarih
öğretmenleri Melek Ekşi ve Zülal Eroğlu rehberliğinde, 21-23 Mart 2014 tarihlerinde büyük bir kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale ve Bir
Osmanlı Başkenti Bursa şehirlerine tarih, kültür bilincinin
geliştirilmesi amacıyla saha çalışması özelliği de taşıyan
bir gezi gerçekleştirdiler.

Marmara Education Institutions high school students
arranged an excursion to Çanakkale where a heroic saga
was written and the Ottoman capital Bursa between
the dates 21 and 23 March 2014 under the guidance of
their History teachers Melek Ekşi and Zülal Eroğlu. The
purpose of the excursion which has the characteristic
of a fieldwork was to raise the history and culture
consicousness of the students.

Öğrenciler, Çanakkale Cephesi’nde en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerler olan Hamidiye Tabyaları, Seddülbahir,
Kilitbahir, Alçıtepe, Conk Bayırı, Morto Koyu, Seyit Onbaşı,
53. Piyade Alayı ve Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ettiler.
Tarihin sayfalarında canlı bir gezinti yapan öğrencilerimiz
57. Alay Şehitliği’ni ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin ilk akla
gelen kahramanı Nusret Mayın Gemisi Müzesi’ni ziyaret
ederek şehitlerimizin aziz hatırasını şükranla ve saygıyla
andılar. Gezinin 2. gününde Assos’dan hareket eden öğrenciler Küçükkuyu kasabasının girişinde yer alan Adatepe Zeytinyağı Müzesi’nde Türkiye’de türünün ilk örneği
olarak açılan “Zeytinyağı Fabrika Müzesi”ni ziyaret ettiler.

The students visited Hamidiye Bations, Seddülbahir,
Kilitbahir, Alçıtepe, Chunuk Bair, Morto Bay, Seyit
Corporal, 53th Infantry Regiment and Çanakkale
Martyrs’ Cemetery where the battle royals are fought.
Our students who made a vivid journey in the pages of
history visiting 57th Regiment Martyrs’ Cemetery and
Nusret Mine Layer Vessel, the most renowned hero of
the Çanakkale Marine Expeditionary and commemorate
the mighty memoir of our martyrs with respect and
gratitutde. The students who moved towards Assos on
the second day of the excursion visited the first Olive Oil
Factory Museum of Turkey recently opened in Adatepe
Olive Oil Museum that is located in the entrance of
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Modern müzecilik anlayışı ile kurulan müzede eski zeytinyağı presleri, zeytin toplama aletleri, taşıma ve saklama
kapları, çeşitli folklorik objeler görülerek geleneksel usulde zeytinyağı sabun yapım tekniği de açıklamalı olarak
öğrenildi.
Truva Antik Kenti ve Assos’a hayran kalan öğrenciler
Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış olan Bursa
ile 700 yıllık Osmanlı köyü olan Cumalıkızık’a doğru yola
koyuldular. Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbelerinin
bulunduğu Tophane’ye yapılan ziyaretin ardından şehrin
panoramik fotoğrafını çeken öğrenciler, ünlü Bursa İskenderi’nin tadına baktıktan sonra Heykel, Tarihi Kapalı Çarşı
ve Ulu Camii ziyaretlerini yaparak en son durakları olan
bir panoramik müze tadı veren 700 yıllık Osmanlı köyü
Cumalıkızık’ı gezdiler. Sosyal Bilimler Başkanı Beyhan
Destanoğlu ve Tarih öğretmenleri öncülüğünde gezi izlenimlerini paylaşmaları için öğrencilere “Gezi Yazısı Yazma
Yarışması” düzenlendi.

Küçükkuyu town. In the museum which was founded
with the conception of modern museology, the students
saw old olive oil pressing machines, tools for olive
picking, storage containers for olive and were informed
about conventional techniques of oliveoil and soap
production.
The students who were struck with admiration for
the Ancient City of Troy and Assos set forth towards
Bursa, one of the capital cities of the Ottoman Empire
and Cumalıkızık, a 700 year-old Ottoman village. The
students who took panoramic photos of the city after
visiting Tophane where the mausoleums of Osman Gazi
and Orhan Gazi are located, tasted the famous Bursa
İskender, visited. The Historical Grand Bazaar and the
Grand Mosque. The last stop of the students were the
700 year old Otoman village Cumalıkızık which gives
the sense of a panoramic museum. After their return, a
Travel Writing Contest was held by Beyhan Destanoğlu,
the head of Social Sciences and the history teachers
in order to encourage the students to share their
impressions of the excursion.
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DESTINATION IMAGINATION-2014

U

luslararası bir
yarışma olan
Destination
Imagination
yarışmasına Marmara Koleji, 15-16 Şubat 2014 tarihinde Robert Koleji’nde
yapılan İstanbul elemelerine Biyoloji Öğretmeni Aslı
Didem Demircan, Matematik Öğretmeni Kerime Seda
Birinci ve Matematik Öğretmeni Gonca Canyurt’un
rehberliğinde 5 takım ile
katılmıştır
İstanbul elemelerinde 11 A
sınıfından Ayça Aner, Ece
Tezsezen, Aleyna Güven,
Kadir Kaan Özdemir, Kaan
Dönmez, Tarık Alp Sarı
ve Ramazan Mengi adlı
öğrencilerden oluşan “Imagiratorium” isimli takım,
kendi dallarında 3. lük, 10
Fen Lisesi sınıfından Sena
Borbor, Almira Mahmutçebi, Ahmet Eray İnanır,
Melike Asena Yıldırım, Ali
Erkmen Nazlıer, Gürsel

Yaren Yeşilbaş ve Bilge Naz
Gülsoy adlı öğrencilerinden
oluşan “Nil Desperandum”
takımı kendi dallarında 3.’lük ödülü kazanmıştır.
11A sınıfından Damra Korkut, Kaan Ayduvar, Murat
Üner, Fatma Hilal Demirci,
Aybüke Göler, Ezgi Oral ve
Eren Özler adlı öğrencilerinden oluşan “Chord” takımı da 1.’ lik ödülü alarak
22-23 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye
finallerine katılma hakkı
kazanmıştır.
22-23 Mart 2014 tarihinde
yapılan Türkiye elemelerinde 11 A sınıfından Damra
Korkut, Kaan Ayduvar,
Murat Üner, Fatma Hilal
Demirci, Aybüke Göler,
Ezgi Oral ve Eren Özler adlı
öğrencilerinden oluşan
“Chord” takımı, Türkiye
genelinde katılan 21 takım
arasından kendi alanlarında 4. olurken, anlık yarışmada 2. olmuştur.

Marmara College attended
the Istanbul qualifiers of
the international contest,
Destination Imagination
held at Robert College
in 15 and 16 February
2014. Five teams
attended the contest
from Marmara College
under the guidance of
Biology teacher Aslı
Didem Demircan and Math
teachers Kerime Seda
Birinci and Gonca Canyurt.

Gürsel Yaren Yeşilbaş and
Bilge Naz Gülsoy also
ranked third in their own
branch with their team “Nil
Desperandum.” And 11 A
students Damra Korkut,
Kaan Ayduvar, Murat
Üner, Fatma Hilal Demirci,
Aybüke Göler, Ezgi Oral
and Eren Özler received
the first prize with their
team “Chord” and thereby
entitled to attend Turkey
qualifiers in 22-23 March.

11 A students Ayça
Aner, Ece Tezsezen,
Aleyna Güven, Kadir Kaan
Özdemir, Kaan Dönmez,
Tarık Alp Sarı and Ramazan
Mengi attended Istanbul
qualifiers as the team
“Imagiratorium” and ranked
third in their own branch.
10th grade Science
High School students
Sena Borbor, Almira
Mahmutçebi, Ahmet
Eray İnanır, Melike Asena
Yıldırım, Ali Erkmen Nazlıer,

In Turkey qualifiers, “Chord”
team consisting of 11A
class students Damra
Korkut, Kaan Ayduvar,
Murat Üner, Fatma Hilal
Demirci, Aybüke Göler,
Ezgi Oral and Eren Özler
ranked fourth in their
own branch and second
at the instantaneous
contest among 21 teams
attending the qualifiers
from all across the
country.
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ÖZEL MARMARA ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ
HARVARD MODEL UNİTED NATİONS
KONFERANSI’NDA
THE STUDENTS OF MARMARA PRIVATE SECONDARY SCHOOL
WERE AT HARVARD MODEL UNITED NATIONS CONFERENCE

Ö

zel Marmara
Ortaokulu
öğrencileri
27 Ocak -02 Şubat
2014 tarihleri arasında
Harvard Üniversitesi
tarafından altmış birinci
kez düzenlenen ve
gençlerin katıldığı en
prestijli konferanslarından
biri olan HMUN (Harvard
Model United Nations)
konferansına katılmak için
Boston’a gitmişlerdir. Bu
yıl düzenlenen konferansa
36 ülkeden 200 okul
ve toplam 3 bin öğrenci
katılmıştır.
Konferansın en
genç delegeleri olan
öğrencilerimiz gerek
özgüvenleri gerek
İngilizce bilgi düzeylerinin
yüksekliğiyle ilgi odağı
olmakla kalmamış, eleştirel
ve yaratıcı düşünme

becerilerini geliştirmek için
her türlü fırsatı kullanma
şansını yakalamışlardır.
Öğrencilerimizin
konferansın temel hedefi
doğrultusunda yaşamları
boyunca bu öğrenme
fırsatının olumlu etkilerini
taşıyacak olmaları da
Özel Marmara Ortaokul
eğitimcileri olarak bizi
mutlu etmiştir. Konferansa
öğretmenleri Yeşim Çaktı,
Hüseyin Yazıcı ve Elif
Bozkurt liderliğinde katılan
öğrenciler akademik
çalışmaların yanı sıra
Boston’da bulunan
müze ve tarihi yerleri
ziyaret ederek, Harvard
Üniversitesi turu yaparak,
Blue Man Show ve soluk
soluğa geçen bir NBA
maçı izleyerek geziyi
aynı zamanda kültürel
bir etkinliğe dönüştürme
fırsatı da bulmuşlardır.

The students of Marmara
Private Secondary School
went to Boston in order
to attend the 61th HMUN
(Harvard Model United
Nations) Conference, one
of the most prestigious
youth conferences, held
between the dates 27
January and 02 Febryary
2014. This year 200
schools and 3000 students
from 36 countries
attended the conference.

Secondary School, we are

Our students as the
youngest delegates of
the conference not only
took the centre stage both
with their self-confidence
and their advanced
level of English but they
also had the chance
to develop their critical
and creative thinking
skills. As the educators
of Marmara Private

and Elif Bozkurt found

glad that in accordance
with the objectives of
the conference, our
students will carry the
positive effects of this
learning opportunity
throughout their lives. Our
students who attended
the conference under the
guidance of their teachers
Yeşim Çaktı, Hüseyin Yazıcı
the opportunity to turn
this activity into a cultural
one as well by visiting the
museums and historical
places of Boston, making
an Harvard tour, watching
Blue Man Show and going
to an out of breath NBA
match.
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI
APRIL 23 NATIONAL SOVEREIGNTY AND CHILDREN’S
FESTIVAL WAS ENTHUSIASTICALLY CELEBRATED

23

Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk Bayramı coşkusu
Marmara Eğitim Kurumları’nda
düzenlenen çeşitli etkinliklerle
kutlandı.
Atatürk ilkelerini özümsemiş,
vatanını ve milletini seven
dünyaya örnek olacak vatandaşlar yetiştiren Marmara
Eğitim Kurumları, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan
etkinlikleri kapsamında “Geleneksel Egemenlik Yürüyüşü”nü gerçekleştirdi.
Büyük küçük herkesin katıldığı geleneksel “23 Nisan
Egemenlik Yürüyüşü”nde
öğrenciler, veliler, idareci ve
öğretmenler bir araya gelerek

Atatürk’e ve Cumhuriyet’e
olan bağlılıklarını bir kere daha
gösterdiler.
22 Nisan Salı günü saat
12.40’da Bando Takımı eşliğinde yürekleri 23 Nisan
coşkusu ile dolu Özel Marmara Anaokulu, Özel Marmara
İlkokulu 1.sınıf ve İzci Gurubu
öğrencileri okul bahçesinde
toplandı. Bando Takımı’nın
eşliğinde yola çıkan kortej,
büyük bir coşku ile gerçekleştirdikleri yürüyüşü Atatürk
Anıtı`nın önüne kadar sürdürdüler. Egemenlik yürüyüşü, bu
anlamlı günü Türk çocuklarına
armağan eden Ata`nın büstünün önünde okul bandosunun
çaldığı müzikler eşliğinde
sona erdi.

April 23 National Sovereignty
and Children’s Day was
enthusiastically celebrated
through various activities
held at Marmara Education
Institutions.
Marmara Education
Institutions raising citizens
who adopt the principles
of Atatürk, who loves their
country and nation and who
set an example for the world
carried out the “Traditional
Sovereignty March” this year
as in every year within the
scope of April 23 activities. .
Through the Traditional
Sovereignty March attended
by people of all ages,
students, parents, teachers
and administrators once
again showed their devotion

to Atatürk and the Republic.
Accompanied by the Brass
Band Team, Marmara Private
Kindergarten and Marmara
Private Elementary School’s
1st grade and Tracker Group
students gathered at the
school garden with the
enthusiasm of April 23 in
their heart at 12.40 in April
22, Tuesday. The cortege
that set out in company
with the Brass Band pursued
the enthusiastic march up
to the Memorial of Atatürk.
The sovereignty march
ended with the music of the
school band in front of the
bust of Ata who presented
this meaningful day to the
children of the world.

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 11 / JUN 2014 / 21

MEK 23 NİSAN ŞENLİĞİ’NDE
ÇOCUKLAR GÖKÇE İLE COŞTU
CHILDREN ROLLICKED WITH GÖKÇE’S MUSIC AT THE APRIL 23
FESTIVAL OF MARMARA EDUCATIONAL INSTITUTIONS

M

armara Eğitim
Kurumları’nın
Marmara
Eğitim
Köyü’nde 10 yıldır düzenlediği
23 Nisan Çocuk Şenliği’nde
binlerce çocuk sevilen
şarkıcı Gökçe’nin şarkılarıyla
doyasıya eğlendi.
Türkiye Cumhuriyetinin
Kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk tarafından dünya
çocuklarına armağan edilen
23 Nisan Ulusal Egemenlik

ve Çocuk Bayramı, Marmara
Eğitim Köyü’nde coşku ile
kutlandı.
Karnaval tadında geçen
şenlikte çocukların da çok
sevdiği sanatçı Gökçe sahne
aldı. Konserin yanı sıra
çocuk tiyatrosu, şişme oyun
alanları, uçurtma şenliği, spor
etkinlikleri, sanat etkinlikleri
(ebru, resim, kum ve t-shirt
boyama), sosyal sorumluluk
stantları da yer aldı.

Thousands of children had a
good time to repletion with
the songs of Gökçe, the
popular singer at the April
23 Festival which has been
held by Marmara Education
Institutions at Marmara
Education Village for 10
years.
23 April National Sovereignty
and Children’s Day that
Mustafa Kemal Atatürk,
the founder of Turkish
Republic presented to the
children of the world was

enthusiastically celebrated at
Marmara Education Village.
At the festival which went
with a sense of carnival,
Gökçe, the beloved singer
of children took the stage.
In addition to the concert,
there were also children
drama plays, inflatable
playgrounds, kiteflying feast,
sport activities, art activities
(marbling, painting, sand and
T-shirt dyeing) and social
responsibility stands at the
festival.
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“BU BENİM ESERİM” PROJE YARIŞMASINDA
BÜYÜK BAŞARI
GREAT SUCCESS AT THE “BU BENİM ESERİM
” PRO

Ö

12 bin 494 proje
katılmıştır.“Gıdalarımız
Bisphenol A (BPA) içeriyor
mu?” isimli proje ile
yarışmaya katılan Özel
Marmara Ortaokulu İl
Çalışma Grubu, Bölge
Çalışma Grubu ve Bölge
Bilim Kurulu tarafından
gerçekleştirilen elemelere
tabi tutulmuştur. 7.sınıf
Milli Eğitim Bakanlığı
öğrencisi Naz Kıyak’ın Fen
ve TÜBİTAK tarafından
Bilimleri öğretmeni Özge
ortaklaşa yürütülmekte
Yazıcı’nın danışmanlığında
olan Ortaokul öğrencilerine hazırladığı “Gıdalarımız
yönelik Matematik ve Fen
Bisphenol A (BPA )
Bilimleri Proje Yarışması (Bu içeriyor mu?” adlı proje,
Benim Eserim) Bölge Bilim 8 – 10 Nisan 2014 tarihleri
Kurulu Değerlendirmesi
arasında gerçekleşen
sonuçlandı. Türkiye
İstanbul Sergisi’nde
genelinde 42 bin 494
sergilenmeye layık görülen
proje başvurusu yapılan
128 proje arasına girmeye
hak kazanmıştır.
yarışmaya, İstanbul’dan
zel Marmara
Ortaokulu, Milli
Eğitim Bakanlığı
ve TÜBİTAK’ın
Ortaokullar arasında
düzenlediği en önemli
bilimsel proje yarışması
olan “Bu Benim Eserim”de
bu yıl da iddialı olduğunu
gösterdi.

JECT CONTEST

Marmara Private
Secondary School showed
that it is assertive this
year as well in the “Bu
Benim Eserim” (This is My
Work) inter-secondary
schools Project Contest
organized by National
Ministry of Education and
TUBITAK.
The results of the District
Science Board Evaluation
of the Project Contest
on Mathematics and
Physical Sciences, which
is organized by National
Ministry of Education
and TUBITAK is as
follows: 42.494 projects
throughout the country
and 12.494 projects

from Istanbul attended
the contest. Marmara
Private Secondary School
attended the contest with
the Project named “Does
our food include Bisphenol
A (BPA)?” which was then
subjected to elimination
by Provincial Labor
Committee, District Labor
Committee and District
Science Board. The project
carried out by the 7th
grade student Naz Kıyak
under the counseling of
her science teacher Özge
Yazıcı was deemed worthy
of being exhibited in
Istanbul Exhibition dated
8 – 10 April 2014 with the
other 128 projects that
were selected.
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ÖZEL MARMARA ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ
FLL TURNUVASI’NDAN KUPA İLE DÖNDÜLER
THE STUDENTS OF MARMARA PRIVATE SECONDARY SCHOOL
RETURNED FROM THE FLL TOURNAMENT WITH A CUP

8

-9 Mart 2014 tarihlerinde İstanbul
Kültür Üniversitesi’nde gerçekleştirilen FLL (First Lego
Leaque)Turnuvası’nda Özel
Marmara Ortaokulu öğrencilerimiz Proje, FLL Özdeğerler ve Robot Tasarım
dallarında jüri elemelerine
girerek tasarlayıp programladıkları robotları ile tema

The students of Marmara
Private Secondary
çekleştirdiler.
School attended the
9 Mart 2014 Pazar günü
FLL Tournaments held
gerçekleşen turnuvada
between the dates 8-9
öğrencilerimiz “Yenilikçi
March 2014 at Istanbul
Çözüm” dalında kupa kaKültür University, entering
zanarak 22-23 Mart 2014
the jury eliminations in the
tarihlerinde yapılan “Ulusal branches of Project, FLL
Final Turnuvası’na” katılma- Eigenvalues and Robot
design, and exhibited their
ya hak kazanmıştır.
masasında görevler ger-

designs at the theme
tables.
At the tournament held 9
March 2014, Sunday, our
students won a cup in the
category of “Innovative
Solution” and entitled to
attend the National Final
Tournament held between
22 and 23 March 2014.
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İstanbul Satranç
Turnuvası
Birinciliği
Marmara’nın
Marmara Came Fırst at
Istanbul Chess Tournament

6

-10 Ocak 2014 tarihlerinde
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Gençlik Spor Hizmetleri İl
Müdürlüğü işbirliği ile Üsküdar Gençlik Merkezi’nde
2014 İstanbul Okul Sporları Anadolu
Yakası Birinciliği Satranç Turnuvası
düzenlendi. Minikler (genel), Minikler
(kızlar), Küçükler (genel) ve Küçükler
(kızlar) olmak üzere 4 kategoride
toplam 451 öğrencinin katılımıyla
gerçekleştirilen turnuvaya Marmara
Eğitim Kurumları’nı temsilen katılan
beş öğrenci başarılı sonuçlar alarak
okullarını en iyi şekilde temsil etmişlerdir.
Yıldızlar Genel Kategorisi: Bahadır
Özen: 7 maçta (6,5) puan ile İl Birincisi
Berkant Kaptan: 7 maçta (6) puan
ile İl İkinciliğini paylaşarak averaj ile
İstanbul Dördüncüsü Okan Umut
Oktay: 7 maçta (4) puan
Küçük Kızlar Kategorisi: Pırıl Sine
Kordel : 7 maçta (5,5) puan ile İl
Üçüncüsü
Küçükler Genel Kategorisi: Berk
Günay : 7 maçta (4,5) puan

Dereceye giren öğrenciler ileri bir tarihte yapılacak olan MEB Türkiye final-

KÜÇÜK ERKEK BASKETBOL
TAKIMI İSTANBUL 7.Sİ
JUNIOR BOYS BASKETBALL
TEAM RANKED SEVENTH IN ISTANBUL

lerine katılma hakkı elde etmişlerdir.
Istanbul School Sports Chess Tournament was held with the cooperation
of Provincial Directorate for National
Education and Provincial Directorate
of Sports & Youth Services at Üsküdar Youth Center between 6 and 10
January 2014. Our five students attended the tournament that was held
with the attendance of 451 students
in the four categories of Littles (general), Littles (girls), Junior (general) and
Junior (girls), and ably represented
Marmara Education Institutions with
the successful results they got.
General Category of Stars: Bahadır
Özen : (6,5) points in 7 matches, 1
st rank in Istanbul. Berkant Kaptan:
Sharer of the 2nd rank and 4th rank
in Istanbul by average with (6) points
in 7 matches. Okan Umut Oktay: (4)
points in 7 matches
Category of Little Girls: Pırıl Sine
Kordel, 3rd rank in Istanbul with (5,5)
points in 7 matches.
General Category of Littles: Berk
Günay, (4,5) points in 7 matches.
The students who were placed in the
tournament are entitled to join the
prospective finals of MEB Turkey.

Ö

zel Marmara Ortaokulu Küçük
Erkek Basketbol
Takımı, Resmi
ve Özel Okulların katılımı
ile düzenlenen İstanbul İli
Final müsabakalarına katılmıştır. Eleme guruplarını
namağlup olarak başarı ile
geçen takım, İstanbul şampiyonası final guruplarını da
başarı ile tamamlayarak İstanbul 7.’si olmuştur.
Okul adına yarışan öğrenciler; Kıvanç Bilgin, A.Kutay
Erişken, Ahmet E.Gündüz,
Sanberk Mavkan, Bora
H.Atasoy, Civan M.Ateş,
Ahmet A.Hız, Uralcan Veziroğlu, Erkin Şahin, Yiğit
A.Taş, Aykut K.Uymaz, Faik
Yıldırım, Mert Bahçe ve
Bora Özgür.
Beden Eğitimi Öğretmenleri; Sercan Açıkel ve Duygu
Kaşıkara.

Marmara Private
Secondary School Junior
Boys Basketball Team
attended Istanbul Final
Competitions held with
the attendance of Public
and Private schools. The
team which made the
cut undefeatedly ranked
seventh in Istanbul
championship completing
the final.
The students who
competed on behalf of
the school: Kıvanç Bilgin,
A.Kutay Erişken, Ahmet
E.Gündüz, Sanberk
Mavkan, Bora H.Atasoy,
Civan M.Ateş, Ahmet
A.Hız, Uralcan Veziroğlu,
Erkin Şahin, Yiğit A.Taş,
Aykut K.Uymaz, Faik
Yıldırım, Mert Bahçe and
Bora Özgür. Gym teachers:
Sercan Açıkel and Duygu
Kaşıkara.
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BERKAY CANER ÖZDEMİR
TAEKWONDO İSTANBUL
ŞAMPİYONU
ISTANBUL TAEKWONDO CHAMPION
BERKAY CANER ÖZDEMİR

Ö

zel Marmara Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden Berkay
Caner Özdemir, 10-12 Mart 2014 tarihleri arasında
MEB Yıldızlar İl Seçmesi Taekwondo Şampiyonası’na katılmıştır. Müsabakalar sonucunda 65 kg’da İstanbul Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde ederek Mayıs ayında yapılan
Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştır.
Marmara Private Secondary School 8th grade student
Berkay Caner Özdemir who attended the Taekwondo
Championship Stars elections, Istanbul held by the
Ministry of National Education between the dates 10-12
March 2014 achieved a great success at the contests by
becoming Istanbul Taekwondo champion in the category
of 65 kg. and has been entitled to attend the Turkey
Championship that is to be held in May 2014.

KÜÇÜK ERKEK
YÜZME TAKIMI
İSTANBUL 5.Sİ
IMMING TEAM
JUNIOR BOYS SW
IN ISTANBUL
CAME IN FIFTH

Ö

zel Marmara Ortaokulu Küçük Kız - Erkek Yüzme
Takımı öğrencileri 26-28 Şubat 2014 Tarihleri arasında “MEB Küçükler İl Yüzme Şampiyonası”na katıldı. 100 okul ve yaklaşık 450 sporcunun katıldığı
yarışmalar sonucunda Küçük Erkek Takımı, İstanbul 5.si olmuş ve MEB Türkiye Şampiyonası grup elemelerine katılmaya
hak kazanmışlardır. Ayrıca Kız Takımı öğrencilerinden Yağmur
Tomruk 100 m serbest yarışında 3.lük ve 200 m serbest yarışında 2.lik alarak yarışmayı bireysel başarı ile tamamlamıştır.

Junior Girls and Boys Teams students of Marmara Private
Secondary School attended the “MEB Children’s Swimming
Contest” held between the dates 26 and 28 February 2014.
In the end of the contests attended by 100 schools and
approximately 450 students, Boys Swimming Team came in
fifth and was entitled to attend MEB (Ministry of National
Education) Turkey Championship group qualifiers. Besides,
Yağmur Tomruk from the Girls Swimming Team completed
the race with individual success by coming in third at 100 m.
free-race and in second at 200 m. free-race.

İstanbul GSİM Burhan Felek Kapalı yüzme havuzunda düzenlenen yarışmalara katılan öğrencilerin adları;

Names of the students who attended the contest held in
Istanbul GSIM Burhan Felek Indoor Swimming Pool:

Erkek Takımı: Ali Boran Urak, Barkın Köse. Deniz Onat Erdoğan, Alp Aksungur, Berke Saka, Baran Efendioğlu, Atahan
Arslan, Deniz Mert Margılıç, Barış Arıkan, Kaan Erböke.

Boys Team: Ali Boran Urak, Barkın Köse. Deniz Onat Erdoğan,
Alp Aksungur, Berke Saka, Baran Efendioğlu, Atahan Arslan,
Deniz Mert Margılıç, Barış Arıkan, Kaan Erböke.

Kız Takımı: Selin Bütün ve Yağmur Tomruk.

Girls Team: Selin Bütün and Yağmur Tomruk.
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armara Koleji Futbol
takımı özel
okullar arasında düzenlenen İstanbul
Dostluk Ligi’nde Galatasaray Lisesi, Darüşşafaka,
Koç Lisesi, Hisar Okulları
ve Robert Koleji ile beraber
boy gösteriyor. Turnuvayı
değerlendiren Takım antrenörü ve aynı zamanda
Beden Eğitimi dersi öğretmeni Mehmet Eren;
“Öncelikle Marmara Koleji
olarak diğer elit okullarla
birlikte böyle bir turnuva-

da olmak mutluluk verici.
Sporcu öğrencilerimiz açısından son derece keyifli
ve çekişmeli geçen bir lig
oluyor. Bu yıl turnuvada 3.
yılımız. Daha önceki senelere nazaran lige alışma ve
adaptasyon dönemini geride bıraktık. Tabii burada
önemli olan öğrencilerimizin futbolun güzelliklerini
yaşamaları, takım olma
bilincine varmaları ve keyifli
zaman geçirerek Marmara
Koleji’nin adını her kulvarda
duyurmak.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

The football team of
Marmara Private College
appears in Istanbul
Friendship League among
prestigious private schools
as Galatasaray High
School, Darüşşafaka, Koç
High School, Hisar Schools
and Robert College. The
Team director and Gym
teacher Mehmet Eren
evaluated the Tournament
and expressed his
feelings as follows:
“First of all, as Marmara
College, attending such a
tournament among other

prestigious schools is
quite pleasing. It is being a
delighting and challenging
league for our students.
This is our third year in the
tournament. Compared
to previous years, we do
not have problems of
adaptation to the league
this year; all are left
behind. Of course, what is
important here is that our
students live the beauties
of football, acquire team
consciousness and make
the name of Marmara
College heard in all planes.”
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ÖZEL MARMARA İLKOKULU VE ORTAOKULU
“BESLENME DOSTU OKUL SERTİFİKASI” ALDI
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ağlıklı nesillerin
yetişmesinde
düzenli ve dengeli beslenmenin büyük önemi olduğu
bilinciyle hareket edilen
Özel Marmara İlkokulu ve
Ortaokulu’nda, öğrencilerin
bu konuda bilinçlenmeleri,
sağlıklı ve dengeli beslenmeyi yaşam felsefesi
haline getirebilmeleri için
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
Derslerde düzenli ve
dengeli beslenmeyle ilgili
işlenen konuların yanı sıra
okulda gerek yemekhanede gerekse kantinde
öğrencilere besin değeri
yüksek sağlıklı yiyecekler
sunulmaktadır. Yemekhanede sunulan günlük
öğünler beslenme uzmanı
tarafından kalori miktarları
hesaplanarak oluşturul-

makta, gerek yemekhanenin gerek kantinin denetimi
öğretmenler tarafından
oluşturulan bir kurul tarafından yapılmaktadır.
Özel Marmara İlkokulu ve
Ortaokulu Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı
işbirliğinde yürütülen“Beslenme Dostu Okul Projesi” kapsamında proje ekibi
tarafından yapılan denetimde sağlıklı beslenme ve
hareketli yaşam koşullarına
uygun bulunduğundan
“Beslenme Dostu Okul”
olarak sertifika ile ödüllendirilmiştir.

In Marmara Private
Elementary and Secondary
Schools where health and
nutrition consciousness
are given great importance
in the name of bringing
up healthy generations,
various studies are done
with the purpose of
raising the awareness of
the students and having
them adopt healthy and
balanced nutrition as a life
philosophy.
In addition to the courses
on nutrition taught within
the lessons, the students
are presented healthy

food with high nutritious
value both in the refectory
and in the canteen. Daily
meals presented to the
children are determined
according to the calorie
and nutritional value
account drawn out by the
nutritionist. Moreover, the
refectory and the canteen
are regularly inspected by
the committe of teachers.
Found appropriate to
the healthy nutrition and
active life conditions within
the project of “NutritionFriendly School” held
by Ministry of National
Education and the Ministry
of Health, Marmara Private
Elementary and Secondary
Schools have been
awarded the certificate of
Nutrition-Friendly School
by the project crew.
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48 KİŞİLİK DEV ORDU
THE GIGANTIC ARMY WITH 48 PEOPLE
Röportaj/Interview: İlayda Genç Yılmaz

M

armara Eğitim Köyü içinde bir yemekhane var. Bu yemekhanede çeşit çeşit,
birbirinden lezzetli ve sağlıklı yemekler
yapılıyor ama yalnızca 3-5 kişiye değil.
Burada her gün 4 bin kişilik yemek hazırlanıyor. İşte
Marmara Eğitim Kurumları, Maltepe Üniversitesi ve
Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nin yemeklerini hazırlayan 48 kişilik ekibin şefi Merol Arslan’la yemekhanenin sırları.

İLAYDA GENÇYILMAZ: Bize biraz kendinizden söz
eder misiniz? Aşçılığa ya da yemek yapmaya nasıl
başladınız?
MEROL ARSLAN: Aşçılar diyarı olarak bilinen Bolu Mengen doğumluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Aşçılık
mesleği benim ata mesleğim. Dedem, babam, kardeşlerim kısacası tüm sülalem bu mesleği icra etmiş ve
etmektedirler. Mesleğe 1987 yılında Büyükada Anadolu
Kulübü’nde eniştemin yanında başladım. O dönemin duayen ustalarındandı, nur içinde yatsın. O yıllarda genelde
ilköğrenim bittiğinde bir tanıdığın yanına çırak olarak verilir; “Eti senin kemiği benim.” denilirdi. Şimdilerde ise aşçılıkla ilgili (gastronomi) kurslar, liseler, hatta üniversitelerde bölümler açıldı. Bu nedenle de alaylı ve okullu diye
iki kısma ayırmaya başladılar. Bu tabirle değerlendirecek
olursak ben de alaylılardanım.
İLAYDA GENÇYILMAZ: Neden aşçılık mesleği? Özellikle tercih ettiğiniz veya ilgi duyduğunuz bir mutfak
var mı?

There is a refectory in Marmara Education Village.
In the kitchen of this refectory, a motley of meals
which are one more delicious than another are
cooked and not for as few as 3 or 4 people. Here
cookers are boiling for 4 thousand people everyday.
Here are the refectory’s secrets from Merol Arslan,
the chef of the crew of 48 people cooking the
meal of Marmara Education Institutions, Maltepe
University and Maltepe University Hospital.
İLAYDA GENÇYILMAZ: Can you please tell us a bit
about yourself? When did you start cooking or your
career as a chef?
MEROL ARSLAN: I was born in Mengen, Bolu, which is
also known as the land of chefs. I’m married with two
children. Cooking is an ancestral profession for me.
My grandfather, father, brothers, in short nearly all my
family professed or are still professing cooking. I began
my cooking career besides my uncle at Büyükada
Anadolu Club in 1987. He was one of the doyen chefs
at the time; may he rest in peace. In those years boys
would generally be given near a familiar artisan as an
apprentice after they graduated from primary school.
But nowadays, there are courses, high schools, even
university departments on gastronomy. So there is the
separation between schooled and life-schooled chefs. If
I consider myself from this point of view, I maycall myself
a life-schooled chef.
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MEROL ARSLAN: Kendimden söz ederken belirttiğim
gibi aşçılık ata mesleğim. Osmanlı Mutfağı, İtalyan Mutfağı, Akdeniz Mutfağı, Hint Mutfağı ve Fransız Mutfağı
yemeklerine hakimim. Bunlardan en çok ilgi duyduğum
ise İtalyan Mutfağı’dır. Neden derseniz; tatları bizim mutfağımızla benzerlik gösterir ve geniş bir portföye sahiptir.
Belirtmeden geçemeyeceğim; bu mutfaklarda yemekler
genellikle etler ayrı, soslar ayrı pişirilmekte olup bizim
mutfağımızda ise (Osmanlı-Türk) tüm malzemeler karıştırılarak pişirilmektedir. Be nedenle de sebzeler besin
değerini kaybetseler bile bakteri açısından en sağlıklı
yemeklerin bizde olduğunu düşünüyorum.
İLAYDA GENÇYILMAZ: Marmara Eğitim Kurumları’nda
ne zamandır çalışıyorsunuz?
MEROL ARSLAN: Marmara Eğitim Kurumları’nda 2011
yılında göreve başladım. Burada miniklere ve genç öğrencilere hizmet etmekten mutluyum. Benim için çocuklarla
bir arada olmak güzel ve bu benim ilk deneyimim. Önceki
görev aldığım işletmelerde otel ve restaurant ağırlıklı
çalıştığımdan (müşteri) misafir portföyümüz farklıydı.
İLAYDA GENÇYILMAZ: O gün yapılacak yemekler
neye göre belirliyor? Bir diyetisyenle çalışılıyor mu?
MEROL ARSLAN: Tabii ki kalori değerlerine göre, kırmızı et, sebze, beyaz et, bakliyat ve balığı haftanın beş
eğitim günü içerisinde mutlaka yazıyoruz. Ayrıca menü
oluştururken ekipman ve ekibin durumunu dikkate alıyoruz. Menümüzü Diyetisyen ve Gıda Mühendisi eşliğinde
hazırlıyoruz. Bünyemizde Diyetisyen, Gıda Mühendisi,
Sorumlu Memur ve Executive Chef (aşçıbaşı) olarak ben
bulunmaktayım. Menümüzü hazırladıktan sonra Genel
Müdürümüz sayın Elif Şimşek Hanımefendinin onayına
sunmaktayız. Son düzeltmeler ve kontroller yapıldıktan
sonra da okulumuza ait internet sitemizde yayınlıyoruz.
İLAYDA GENÇYILMAZ: Buradan nerelere yemek çıkıyor?
MEROL ARSLAN: Yemekhanemiz bünyesinde bulunan
Anaokulu, İlk ve Ortaokul, Liseler ve Şube Anaokullarımı-

İLAYDA GENÇYILMAZ: Why did you choose cooking as
a profession? And is there any cuisine that attract
your attention and taste at the most?
MEROL ARSLAN: As I indicated, cooking is my ancestral
profession. I have a good grasp of Otoman, Italian,
Mediterranean, Indian and French cuisine. But the one
that interests me most is the Italian cuisine. If you ask
why, its tastes are similar to our cuisine and has an
extensive portfolio. I must also say that, in the Italian
cuisine, meats, vegetables and sauces are cooked
separately in contrast to our (Otoman-Turkish) cuisine
in which all the materials are cooked together. For this
reason, I think that the most healthy cuisine is ours
in terms of bacteria-protection although vegetables
somewhat lose their nutritional value due to overcooking.
İLAYDA GENÇYILMAZ: How long have you been
working for Marmara Education Institutions?
MEROL ARSLAN: I started working in Marmara
Education Institutions in 2011. I am glad to render
service to little and young students here. It’s so good
for me to be together with children and this is my first
experience with children. In my former workplaces, which
are mostly hotels and restaurants, the customer/guest
portfolio was different.
İLAYDA GENÇYILMAZ: How do you define daily
meals? Do you work with a dietician?
MEROL ARSLAN: Of course, we certainly include red
meat, vegetable, white meat, legumes and fish in the
weekly menu of the school. In addition, while forming the
menu we take the materials and the conditions of the
equipment into consideration. We prepare the menu in
company with the dietician and the food engineer. After
we prepare the menu as the dietician, food engineer, the
officer in charge and the chef, we submit for our general
manager Elif Şimşek’s approval. Following the necessary
corrections and controls, we publish the menu on our
web-site.
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za yemek çıkartmaktayız. Ayrıca kurumumuz içerisinde
Maltepe Üniversitesi’nin, kurum dışarısında da bünyemizde bulunan Marmara Hastanesi’nin yemek üretimini
yapmaktayız.
İLAYDA GENÇYILMAZ: Yemekhanede kaç kişi çalışıyor
ve bir günde kaç kişilik, kaç öğün yemek çıkıyor?
MEROL ARSLAN: Yemekhane olarak 48 kişilik ekibimiz
var. Ortalama 4 bin kişiye yemek hazırlıyoruz. Öğrencilerimize sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi beslenmesi
vermekteyiz. Üç öğün öğrencilerimize, bir öğün (öğle
yemeği) personelimize üretim yapmaktayız.
İLAYDA GENÇYILMAZ: Çalışma saatleriniz nasıldır?
Hazırlıklara saat kaçta başlıyorsunuz?
MEROL ARSLAN: Çalışma saatlerimiz haftalık 45 saattir.
Haftanın 6 günü çalışma bir günü de tatil vermekteyiz.
Gün içinde çalışanlarımıza bir saat yemek molası, 15’er
dakikalık 2 kez de çay molası vermekteyiz. Hazırlıklara bir
gün önceden başlıyoruz.(Ayıklama, yıkama, doğrama vb.)
Yemeklerin pişirilmesine ise sabah 06:30’da başlıyoruz.
İLAYDA GENÇYILMAZ: O gün yapılacak yemeklerin
yetişebilmesi için nasıl bir çalışma düzeni izleniyor?
Zor yetiştirilebilecek yemekler oluyor mu?
MEROL ARSLAN: Yemekleri yetiştirebilmek için öncelikle menüyü oluştururken programlama yapıyoruz. Daha
önce belirttiğim gibi ekip ve ekipman ile demirbaş durumunu dikkate alıp menüyü oluşturuyoruz. Örnek vermek
gerekirse; 2-3 yemeği fırın yazmıyoruz veya haftanın
günlerine bölüyoruz. Bunları dikkate almadığınızda sıkıntılı bir durum söz konusu olur.
İLAYDA GENÇYILMAZ: Yemek için gerekli olan malzeme alışverişi nasıl yapılıyor? Hangi kurumlarla anlaşmalı çalışıyorsunuz?

İLAYDA GENÇYILMAZ: For whom do you release meal?
MEROL ARSLAN: We are cooking for the Kindergarten,
Primary and Secondary schools, High Schools and the
branches of our kindergarten, which are included in
our refectory. Besides, we release meal for Maltepe
University and for Marmara Hospital within our
institution.
İLAYDA GENÇYILMAZ: How many people work in the
refectory and for how many people, how many meals
do you cook everyday?
MEROL ARSLAN: Our crew in the refectory consists
of 48 people. We cook for four thousand people on
average. We give breakfast, lunch and mid-afternoon
snack to our students. We serve three meals to our
students and one meal (lunch) to our personnel
everyday.
İLAYDA GENÇYILMAZ: What about your working
hours? What time do you start preparations?
MEROL ARSLAN: We work for six days and 45 hours
weekly. During a workday we take a one-hour lunch
break and two fifteen-minute tea breaks. We start the
preparations (picking, weeding, washing, slicing, etc.).
And we start cooking at 6:30 in the morning.
İLAYDA GENÇYILMAZ: What kind of work order do
you follow in order to make the lunch ready on time?
Aren’t there meals that cannot be prepared that
easily?
MEROL ARSLAN: In order to make the meal ready on
time, we make a schedule when preparing the menu.
As I indicated before, we prepare the menu taking
into consideration the materials and the equipment
at hand. For example, we do not put two or three oven
meals together on the same day; we put them on
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MEROL ARSLAN: Anlaşmalı olduğumuz tedarikçi firmalar
malzemeyi depomuza kadar getiriyorlar, portörlerimiz
yerleşimini yapıyor. Burada kurucumuz Hüseyin Şimşek
Bey’in bana söylediği; “Okulumuzdaki öğrenciler benim
için çok önemli, yetişme çağında oldukları için malzemenin en iyisini kullanacaksınız. Piyasadaki firmaların en üst
segmenti ile çalışacaksınız, hatta tüm yemeklerde halis
zeytinyağı kullanın.” cümlesini size aktarmadan geçemeyeceğim. Benim için bu söylem tabii ki talimat niteliğinde
olduğundan et, süt, bakliyat, vb. gruplarda en üst kalitede malzeme kullanıyoruz. Örnek vermek gerekirse, süt;
Pınar, beyaz et; Banvit, bakliyat; Reis, sebzenin en tazesi
ve en iyisi, donuk grubundan; Superfresh gibi malzeme
kullanılıyor. Eski bir otelci olarak 5 yıldızlı otellerin kullandığı malzemelerin çok üstündeyiz diye düşünüyorum.
İİLAYDA GENÇYILMAZ: Yemeklerin hijyeni konusunda
neler yapıyorsunuz?
MEROL ARSLAN: Yemek hijyeni konusunda öncelikle
mutfağımızın ekip ve ekipman hijyeninin olması gerektiğini düşünüyorum, sonra da yemek hijyenin. Biz yemekhanemizde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini
uyguluyoruz. Bu doğrultuda soğuk dolap derecelerimizden tutun da bulaşık makinemizin yıkama suyunun özelliklerine kadar her şey kontrol edilmektedir. Tüm ekibimiz
bone, galoş ve eldiven kullanmakta, çıplak el kullananlar
mutlaka dezenfekte etmektedirler. Personelimizin her
6 ayda bir sağlık kontrollerini yaptırmaktayız. Özetlersek
ISO 22000 Uluslararası kabul gören, tarladan masamıza kadar gelen tüm ürünlerin takip sistemidir. Bunların
içerisinde et pişirme, çözdürme, kaynatma, servis etme
dereceleri bellidir. Allaha şükür yemekhanemizde hijyen
sorunu yaşamamaktayız.
İLAYDA GENÇYILMAZ: Artan yemekler nasıl değerlendiriliyor?
MEROL ARSLAN: Genelde üretim sayımız belli olduğundan yemeklerimiz artmamaktadır. Öğrencilerimizden geri
gelen yemekler ise duyarlı öğretmenlerimiz tarafından
hayvanlara verilmektedir. Okula ait hayvanat bahçelerinde ve göletlerde birçok hayvanımız var. Kalan ekmek ve
artan sebze parçalarıyla yeşillikler buralardaki hayvanlarımıza verilmektedir.
İLAYDA GENÇYILMAZ: Son olarak gastronomi bölümünde eğitim almak isteyen ya da almaya devam
eden aşçı adaylarına ne gibi önerilerde bulunmak
istersiniz?
MEROL ARSLAN: Gastronomi yiyeceğin ve içeceğin en
iyisini bulma, hazırlama ve sunma sanatıdır. Öncelikle bu
bölümü sevmelerini, iyi bir restaurant veya otelde staj
yapmalarını, araştırmacı olmalarını öneririm.

different days instead. If we do not take such details into
consideration, we will probably have difficulties.
İLAYDA GENÇYILMAZ: How do you make shopping for
the kitchen? Which suppliers do you work with?
MEROL ARSLAN: The suppliers whom we have
agreement deliver the materials to our stockhouse
and our porters place them. Here I would like to remind
the words of our founder, Mr. Hüseyin Şimşek: “Our
students are so precious to me. Since they are through
developmental period, you should use the best of each
product and work with the most qualified suppliers
of the market. Use fine olive oil in all meals.” Since
this words of Mr. Şimşek have the characteristics of
instructions for me, we use the best products in the
categories of meat, milk, legumes, etc. For example, we
work with Pınar in milk products; with Banvit in white
meat; with Reis in legumes and with Superfresh in frozen
food. As a former hotel chef, I think that we are even
above five-star hotels in terms of food quality.
İLAYDA GENÇYILMAZ: What do you do to provide
food and meal hygiene?
MEROL ARSLAN: I think in order to provide food hygiene,
first the hygiene conditions of the kitchen crew and
kitchen equipment, then the hygiene conditions for
food must be provided. In our refectory we apply ISO
22000 Food Security Management System. In this
direction, everything in our refectory ranging from the
temperature degree of our refrigerators to the quality
of the water running through our dishwashers are
strictly controlled. All our crew use bonnets, galoshes
and gloves, and the ones who has to work bare hands
necessarily disinfect their hands. Our crew undergo
medical check-up every six months. In sum, ISO 22000 is
a worldwide tracking system for the monitoring of foods
from fields to tables. The temperature degree of meat
cooking, thawing, boiling and serving are all specified in
this system. Thank goodness, we do not have hygiene
problem in our meals.
İLAYDA GENÇYILMAZ: How are the leftovers recycled?
MEROL ARSLAN: Since we cook for a definite number
of people, we generally do not have much leftover. What
remains from the meals of our students is collected and
given to animals by our commonsensical teachers. We
have many animals in the zoo and ponds of our school.
All the leftovers including meals, breads, vegetables and
greens are given to those animals.
İLAYDA GENÇYILMAZ: Finally, what would you
recommend to chef candidates who want to study
or continue their study at gastronomy department?
MEROL ARSLAN: Gastronomy is the art of finding,
preparing and presenting the best of food and drink.
First of all, I recommend them to love the department
they are studying at, do internship at a good restaurant
or hotel and investigate all the time.
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2014 YEREL SEÇİMLERİNİN KAZANANLARINDAN

BATTAL İLGEZDİ

BATTAL İLGEZDİ, ONE OF THE WINNERS OF 2014 LOCAL ELECTIONS

Röportaj/ Interview: Mert O. Sürmen
Fotoğraf / Photo: Aslıhan Zandar - Büşra Genç - Burak S. Yıldırım
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Mart’ta yapılan yerel seçimlerde
yeniden Ataşehir Belediye Başkanı
olan Battal İlgezdi, mazbatasını
aldıktan hemen sonra belediye
binasındaki odasında kendisini ziyaret eden Özel
Marmara Liseleri Yayın İletişim Kulübü öğrencilerinin
sorularını yanıtladı.
MERT O. SÜRMEN: Öncelikle yeni dönemde almış
olduğunuz belediye başkanlığı için kutluyor ve sizi
tanımak istiyoruz?
BATTAL İLGEZDİ: Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum.
Böyle genç, yakışıklı beyefendiler ve güzel hanımefendilerle röportaj yapmak gayet keyifli bir şey. Ben yirmi senedir Ataşehir’de oturuyorum, aslen Malatyalıyım. Belediye başkanı olmadan önce iş dünyasındaydım ama uzun
süredir Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyasetin içindeydim,
yedi sene ilçe başkanlığı yaptım. Dört dönem İstanbul Yö-

Having been re-elected as the Mayor of Ataşehir
at the elections held in 30 March, Battal İlgezdi
answered the questions of the students of Marmara
Private High School Communication Club visiting
him in his room in the municipal building immediately
after receiving his certificate of election.
MERT O. SÜRMEN: First of all, we congratulate
you for your repeated success at the elections of
mayoralty. We would like to know you better.
BATTAL İLGEZDİ: First, thanks from me. Making
interview with such handsome gentlemen and such
beautiful ladies is a pleasure for me. I have been living
in Ataşehir for twenty five years and am originally from
Malatya. Before having been elected mayor, I was in the
business world. Yet for a long time I have been doing
politics in CHP (Republican People’s Party) and I served as
district president for seven years. And I held the offices
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netim Kurulu Üyeliği ve İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve
Sekreterliği görevlerinde bulundum. En son 2009 yılında,
Ataşehir yeni bir ilçe olunca belediye başkanlığına aday
oldum ve burada seçimi kazandım. Beş yıldır da buranın
belediye başkanıydım. Daha sonra tekrar aday oldum ve
ikinci dönem tekrar kazandım.
MERT O. SÜRMEN: Bir gün belediye başkanı olmayı
düşünmüş müydünüz? Böyle bir hayaliniz var mıydı?
Niçin belediye başkanlığı görevine talip oldunuz?
BATTAL İLGEZDİ: Şimdi şöyle bir şey var; siyaset bir iddiadır, siyaset yapınca amaçlarınız olur ve bu amaçlarınızı
gerçekleştirmek istersiniz. Ben Ataşehir çocuğuyum.
Ben hep Ataşehir’in ilçe olmasını hayal ederdim. Bir ilçe
olursa buraya belediye başkanı olmak istediğimi hep söylüyordum. Ben siyasete çok genç yaşta, henüz yirmi üç
yaşındayken başladım. Kısa bir süre sonra parti yöneticisi
oldum. Hemen hemen on altı-on yedi sene parti yöneticiliği yaptım. O dönemde belli bir fikrim oluşmaya başladı.
Siyaset sadece keyif için yapılmaz, siyaset bir amaç için
yapılır. Ben hedefimi doğru koydum ve partim de beni
aday gösterdi. Ben de seçimi kazandım.
MERT O. SÜRMEN: Ataşehir bir süre önce Kadıköy’den ayrıldı ve bağımsız bir ilçe oldu. Bu konuda
neler söylemek istersiniz?
BATTAL İLGEZDİ: Burası ilçe olurken Kadıköy’den ayrılmadı. Burası Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar ve Sancaktepe’den ayrılmış bir ilçe oldu. Yedi mahalle Kadıköy’den,
altı mahalle Ümraniye’den, üç mahalle Üsküdar’dan, bir

of Istanbul Board membership, provincial chairman
assistance and secretariat for four periods. Finally in
2009, when Ataşehir became a municipality, I became
a candidate for mayoralty and won the elections. And
I have been working as the mayor of Ataşehir for five
years. At this local elections I became a candidate again
and am elected as mayor for the second time.
MERT O. SÜRMEN: Have you ever thought of
becoming a mayor one day? Have you had such a
dream? Why did you apply for mayoralty?
BATTAL İLGEZDİ: That politics necessitates being
assertive is a fact. If you go into politics, it means that
you have objectives that you want to actualize. I grew
up in Ataşehir and I would always imagine that Ataşehir
would become a district one day. And I was always
saying that I wanted to be the mayor, if Ataşehir became
a district. I went into politics at a very early age; I was
only twenty three. Then I became a party executive in
quite a short time. I rendered service as an executive for
almost seventy years or so. In that period some ideas
began to form in my mind. Politics is carried out not
for pleasure but for a particular cause. I set my target
properly and my party nominated me as candidate. Then
I won the elections.
MERT O. SÜRMEN: Ataşehir became an autonomous
district having been splitted off from Kadıköy after
a while. What would you like to say about this?
BATTAL İLGEZDİ: Ataşehir was not splitted off from
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mahalle de Sancaktepe’den geldi. Tabii biz burayı aldığımızda burası gerçekten hiçbir yerden hizmet almamıştı.
Altyapısı yoktu, kanalı yoktu, doğru düzgün yolu yoktu.
Yani ötelenmiş dediğimiz, hiç hizmet almış mahallelerdi
bunlar. Tabii güzel işler yapınca halk yeniden bize “devam” dedi.
MERT O. SÜRMEN: 2014 belediye seçimlerini Ataşehir açısından nasıl değerlendirirsiniz?
BATTAL İLGEZDİ: Ataşehir’de zaten biz beş yılda çok
güzel işler yaptık. Onun karşılığı olarak da Ataşehir halkı
tekrar bize güvendi ve destek verdi. “Beş yıl daha görev
yapın, sonra bakarız.” dediler.
MERT O. SÜRMEN: Geçtiğimiz dönemde Ataşehir için
yaptıklarınız ve yeni dönemde yapacaklarınız nelerdir?
BATTAL İLGEZDİ: Öncelikle biz Ataşehir’in bir kültür ve
sanat kenti, yaşanabilir bir kent olmasını istiyoruz. Her
yere güzel parklar yaptık, beş kültür merkezi inşaatına
başladık. Bunların bir kısmı bitti, bir kısmı hala devam ediyor. Hedeflerimiz önümüzdeki dönem Ataşehir’i daha yaşanabilir, daha çağdaş bir kent yapmak. Ataşehir’in ön ve
arka yüzüne baktığınız da hiç gri yok, siyah ve beyaz var.
Biz bütün kenti ortak bir noktada birleştirmek istiyoruz.
MERT O. SÜRMEN: Ataşehir Belediyesi’nin diğer belediyelere örnek olabilecek çalışmaları var mıdır?

Kadıköy when it became a district. It became an
autonomous district apart from Kadıköy, Ümraniye,
Üsküdar and Sancaktepe. Seven neighborhoods from
Kadıköy, six neighborhoods from Ümraniye, three from
Üsküdar and one from Sancaktepe were included
within the borders of Ataşehir. And when we took over
the municipality, infrastructure was totally lacking, of
course. There were hardly any water channels or roads,
etc. In short, these were the kind of neighborhoods
which we call neglected in terms of getting service. And
naturally, as a result of the good services we rendered,
people of Ataşehir told us to “go on.”
MERT O. SÜRMEN: How do you evaluate 2014 local
elections in terms of Ataşehir?
BATTAL İLGEZDİ: We have already performed many
positive deeds in Ataşehir for five years. And in return,
the people of Ataşehir have trusted and supported us
again. “Serve for five more years. Then we will see,” they
said.
MERT O. SÜRMEN: What did you do for Ataşehir in
the previous period and what are you planning to do
for the next period.?
BATTAL İLGEZDİ: At first, we want Ataşehir to be a
habitable town of culture and art. We built beautiful
parks everywhere and began the construction of five
culture centres. Some of them are completed and some
are stil in process. Our objective is to make Ataşehir a
more habitable and a more modern town for the next
period. When you look at the front and back facade of
Ataşehir, you cannot see gray but only black and white.
We want to unite all the town on a common ground.
MERT O. SÜRMEN: Does Ataşehir Municipality
render services that may set example for other
municipalities as well?

BATTAL İLGEZDİ: Tabii ki var. Bizim her yıl yirmi bine yakın
öğrencimiz sanat, meslek ve üniversiteye hazırlık kursu
alıyor. Başka hiçbir belediyede bunlar yok. Ayrıca sağlık
merkezlerimiz var, binlerce kişiye ücretsiz, yedi gün yirmi
dört saat hizmet veriyoruz.

BATTAL İLGEZDİ: Of course, we have. We give artistic,
vocational and university preparation courses to almost
two thousand students every year. No other municipality
renders such a service. Besides, we have health centers
rendering free service to thousands of people twentyfour-seven.

MERT O. SÜRMEN: Zaman ayırdığınız için teşekkürler.

MERT O. SÜRMEN: Thank you for sparing us time.
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karaköy meydanına
sanatsal dokunuş
AN ARTISTIC TOUCH TO KARAKÖY SQUARE

İ

stanbul meydanlar şehri. Yüzyıllardan uzanan esintileri bugüne taşıyor o meydanlar. Hala her gün insanlarla dolup dolup boşalıyorlar. İşte bu meydanlardan
biri olan Karaköy meydanı yeniden düzenleniyor.
Projenin başındaki kişiyi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kalemkâr Kaya Üçer’i şantiyede
ziyaret ettik.
BURAK S. YILDIRIM: Öncelikle sizi tanımak isteriz.
KAYA ÜÇER: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Mimari Restorasyon programında kalemişi dersi
hocasıyım. Aynı zamanda aynı üniversitenin Geleneksel
Türk Sanatları Bölümü’nde de aynı dersi veriyorum. Baba
mesleği olan kalemkârlık-nakkaşlık işini yürütüyorum. Karaköy Meydan düzenlemesi dışında Topkapı Sarayı’nda da
restorasyon işlerimiz var ve onları da yürütüyoruz. İşimiz
restorasyon. Karaköy meydanı da onlardan biri. Ailemde
hemen hemen herkes sanatla uğraşıyor. Eşim de ünlü
bir tezhip sanatçısı ve o da üniversitede hoca. Babam
Nakkaş Hamit Usta’dan, Hamit Üçer’den aldığımız bu işi
hem okullu hem de piyasa şartlarıyla yapmak suretiyle
gerçekleştiriyoruz. Elli yaşıma geldim ve kendimi bildim
bileli bu işi yapıyorum. Ben üniversiteye girdiğimde “Hangi
bölümü kazandın?” diye hep soruyorlardı. Tezhip bölümü
dediğimde “Kaç taşlı tesbih?”, “Tesbihin de bölümü mü
varmış?” derlerdi. Son otuz yılda pek çok şey değişti ve bu
işler önemli noktalara geldi.
BURAK S. YILDIRIM: Sorularıma, İstanbul ve sizin için
Karaköy’ün önemini sorarak başlamak istiyorum.

Istanbul is a city of squares which bring the centuries
old breezes to the present. These squares still brim with
people everyday. One of them, Karaköy Square is being
re-arranged. We visited Mimar Sinan Fine Arts University
lecturer and hand-carving artist Kaya Üçer who is in the
lead of the project.
BURAK S. YILDIRIM: First, we would like to get to
know you better.
KAYA ÜÇER: I am a hand-carving lecturer at
Architectural Restoration department of Mimar Sinan
Fine Arts University. I give the same lecture at the
department of Traditional Turkish Arts of the same
university. I carry out the art of hand-carving which
was also my father’s profession. Apart from Karaköy
Square’s design, we are also carrying out the restoration
works of Topkapı Palace. Restoration is our business.
And Karaköy is one of the projects we are carrying out
at the present. Almost all the members of my family are
engaged in art. My wife is also a famous ornamentation
artist and a lecturer at the same time. We are trying
to pursue this profession which we inherited from out
father Hamit Üçer, aka Muralist Hamit Usta at both
professional and a scholarly level. I turn the age of
50 and I have been doing this job ever since I could
remember. When I entered the university, people were
asking in which department I was studying. And when
I said ornamentation (tezhip), they would bewilderedly
say “Is there a special department for prayer-beads
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KAYA ÜÇER: Şimdi ben Floransa’ya gittiğimde veya
Topkapı Sarayı’nın bahçesinde dolaştığımda 16. yüzyılda
insanların da aynı sokaklarda, aynı yerlerde dolaştığını
ve aynı taşlara bastığını ve o günden bu güne kadar bozulmadan kullanıldığını görüyorum. Karaköy meydanı da
yüzyıllarca yaşaması sebebiyle bana bir yaşanmışlık ve bir
keyif veriyor aslında. Yani 18. yüzyılda da vardı, 21. yüzyılda da var. Devamlılık bizim toplumumuzdaki en büyük
eksikliktir. Bu nedenle öyle bir şeyin devam ediyor olması
bile benim Karaköy’ü sevmem için yeterli bir sebep.
BURAK S. YILDIRIM: 2012 yılında da Karaköy meydanında bir düzenleme yapılmıştı. Karaköy gibi şehrin
en önemli mekanlarından birine yapılan yeni düzenleme ile ilgili olarak bize neler söylemek istersiniz?
Niye bu düzenlemeye ihtiyaç duyuldu?
KAYA ÜÇER: Bir kere bugüne kadar yapılan çalışmalarda
granit taşını kullanmıyorlardı. Granit ölümsüz bir malzeme. Bundan önce kullanılan malzemeler betondan veya
çimento karışımından elde edilen suni, ömürlü malzemelerdi. Yıpranıyor, aşınıyor, kırılıyor ve tamir ettiğinizde
de eskisi gibi olmuyordu. Muhtemelen en büyük sebebi
buydu. İkincisi de Karaköy’de ciddi bir altyapı sorunu
vardı. Eski binalar çok uzun süreden beri yaşayan bir iş
çevresi olduğu için halledilemeyen bir sürü problem vardı. Devamlı bir yer bozuluyor, kazılıyordu ve bu yüzden
bu alanda bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu. Çok daha
önemli olan, İstanbul’a 19. yüzyıla damgasını vurmuş bir
mimar İtalyan Mimar D’Aronco’nun Karaköy meydanında
bulunan camisini tekrar ayağa kaldırarak insanların ilgisini
çekmek ve Karaköy meydanını eski haline döndürmek
gibi bir amaçtı. Bu sebeplerden dolayı bu düzenlemeye
ihtiyaç duyuldu.
BURAK S. YILDIRIM: Projeyi hangi kuruluşlar gerçekleştiriyor? Denetçisi kim?
KAYA ÜÇER: Bu projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, mimar kökenli bir belediye başkanı. Bu konuda
doktorası var. Onun hem bizim okuldan olması hem de
bu işlere önem veriyor olması Karaköy gibi önemli bir
meydanın tekrar elden geçiriliyor olmasını sağlıyor. Karaköy meydanındaki çalışmalar Büyükşehir Belediyesi’nin
yaptığı bir ihale sonucu ve yine Büyükşehir Belediyesi’nin
denetlemesi ile gerçekleştiriliyor. Bu proje ile şu anda
Karaköy’ün alt yapısından tutun, üst yapısına kadar her
şeyi yenilenmekte. Burada fiber optik dediğimiz kablolar
olmadığı için çoğu yere ulaşamıyor ve kısmi kazılar yapılıyordu ama şu anda Karaköy meydanının düzenlenmesinin yanı sıra kanalizasyonu, su yolu, elektrik hatları da
düzenlenecek. Türkiye’de hep birisinin yaptıklarını bir süre
sonra, başka bir şirketin bozmasından şikayet edilir. Burada o olmasın diye Büyükşehir Belediyesi, elektriğinden
suyuna, fiber optiğinden telefon hatlarına kadar her şeyi
yenilemek ve kalıcı taş dediğimiz granit kullanmak suretiyle bu meydanı tekrar düzenliyor.

(tespih)?” Many things have changed in the last thirty
years and the importance of these arts have been
understood.
BURAK S. YILDIRIM: I would like to begin by asking
about the importance of Istanbul and Karaköy for
you.
KAYA ÜÇER: When I go to Florence or wander in the
garden of Topkapı Palace, I usually think that people of
the sixteenth century would wander in the same streets
stepping on the same pavements and all these historical
places have been used without corruption since that
time. The fact that Karaköy Square has also survived
for centruies gives me a pleasure originating from this
true historical experience. I mean it was in the same
place in the eighteenth century and it is still here in the
twenty-first century. Continuity is the biggest deficiency
in our culture. For this reason, that it still survives is an
adequate reason for me to love Karaköy.
BURAK S. YILDIRIM: Karaköy Square was arranged in
2012 as well. What would you like to say about this
contemporary arrangement in Karaköy which is one
of the most important places of the city? Why has
this arrangement been needed?
KAYA ÜÇER: For once, granite was not used in former
arrangements. Granite is an immortal material. But the
former material used in arrangements was a short-lived
synthetic mixture of concrete and cement. It would
wear off, crack and when you repair, it would not be as
it used to. The need for rearrangement probably arose
primarily from this point. Secondly, there was a serious
infrastructure problem in Karaköy. There were many
problems that could not be solved due to the historical
character of the buildings which formed a work center.
Continuous diggings were being done in the area but
since these did not bring conclusive solutions, a more
fundamental arrangement was required. And what’s
more important was the idea of attracting people’s
interest by restoring the mosque built in Karaköy by
the Italian architect D’Aronco who left his mark on the
nineteenth century architecture and to rehabilitate
the Karaköy Square. For all these reasons a new
arrangement was required.
BURAK S. YILDIRIM: By which institutions is the
project being carried out? And who is the controller?
KAYA ÜÇER: The project is being carried out by Istanbul
Metropolitan Municipality. The Metropolitan Municipality
mayor Kadir Toptaş is an architect who also has a PhD
degree. What makes this re-arrangement of Karaköy
possible is that Kadir Topbaş is from our school and
gives importance to landscape issues. The works in the
Karaköy Square are carried out under the control of
Istanbul Metropolitan Municipality as a result of a tender
made by the Municipality. Karaköy from its infrastructure
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to its superstructure is being
renewed with this project. For
there were no fiberoptic cables in
the area, most places could not
be reached and partial diggings
were being made for the solution
of this problem. But now not only
the Karaköy Square is being redesigned, but also the canalisation
system, electric lines and water
ways are being arranged anew.
In Turkey it is often complained
that when a municipality does
something, another comes and
spoils what was done. To prevent
this, Metropolitan Municipality is
renewing everything from electric
lines to water channels, from fiberoptic cables to phone lines and rearranging the square using granite
which we call permanent stone.
BURAK S. YILDIRIM: Apart
from the project, what kind of
arrangements should be done in
other places and why?
BURAK S. YILDIRIM: Projenin dışında başka nerelerde,
niçin ve nasıl düzenlemeler yapılmalı?
KAYA ÜÇER: Türkiye bir turizm ülkesidir. Çok daha fazla
para kazanmalıyız, daha fazla turist gelmeli gibi söylemler var. Bu turistleri getirdiğiniz zaman gösterilecek yerler
olmalı. Bunlar tarihi eserler, müzeler, camilerdir ama
bunların arasında düzgün bir ulaşım sağlamanız lazım ki
İstanbul’un en büyük problemi trafik. Bu bağlamda tarihi
yarımada için de bence düzenlemeler yapılmalı ve hatta
trafiğe bile kapatılmalı. Orada tramvay çalışıyor artık o
tramvayın ulaştığı noktalar yeterli olmalı, insanlar ringlerle taşınmalı ve daha turisttik bir mantıkla kalıcı olarak
düzenlenmeli. İstanbul’un yeni gelişen bölgeleri için bir
meydan mantığının oturtulması lazım. Çünkü bizim toplumumuzda meydan kültürü yoktur. Bizde evleri yan yana
dizerler, aradaki sokaklarda kalan bir çeşme varsa orası
meydandır. Zaten her camiinin önü de meydan olur. O
yüzden yeniden düzenleniyorsa, yeni yerleşim alanları
yapılıyorsa ki, deprem nedeniyle bir sürü şeyler yapıyoruz,
bu meydan kültürünü de oturtmamız lazım İstanbul’da.
Hatta bence genel bir konsept belirledikten sonra hem
mimarları, hem dizayn yapanları, hem de tasarım yapanları teşvik etmek amaçlı küçük bir yarışma düzenlenmeli.
Şehri besleyecek insanlara nefes aldıracak meydanlar
yapılmasını doğru buluyorum.

KAYA ÜÇER: Turkey is a country
of tourism. There is a common-held opinion that we
must earn much more money from tourism by attracting
more tourists to our country. But when you attract
those tourists, you must have places to show them:
historical buildings and artifacts, museums, mosques,
etc. But there should be a proper transportation
among them and the biggest problem of Istanbul is
the traffic. In this sense, I think arrangements should
be done for the historical peninsula as well and it
should even be pedestrianized. There is the trolley in
the region; the points that are reached by the trolley
should be considered sufficient and people should be
transported to other points by ring vehicles. In other
words, the transportation in the region should be
arranged with a more touristic mentality. And a general
cultural understanding about squares should be settled
especially for the newly developing areas of Istanbul. For
in our society there is no square culture. All we do is to
lay buildings together and if there is a fountain among
the streets, it is considered as a square. And there is a
square in front of almost all mosques. In short, we must
settle a square culture in Istanbul when we re-arrange
the cityscape or when we build new settlements. For
that matter after determining a general concept,
small-scale contests must be arranged in order to
encourage both architects and designers. I approve the
construction of squares that cherish the city and wind
people.
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TÜRKİYE MEHMETÇİK’E
MEHMETÇİK TÜRKİYE’YE EMANETTİR
TURKEY IS ENTRUSTED TO MEHMETÇİK, MEHMETÇİK IS
ENTRUSTED TO TURKEY

T

ürk Silahlı Kuvvetleri’nden 2012 yılında Tümgeneral rütbesi ile emekli olan ve şu an TSK Mehmetçik
Vakfı’nın Genel Müdürlüğü görevini yürüten Tamer
Büyükkantarcıoğlu, Mehmetçik Vakfı’nın Avrupa
yakasındaki şubesini açmak için geldiği İstanbul’da Marmara
Koleji Yayın İletişim Kulübü öğrencilerinin sorularını yanıtladı.
BURAK S. YILDIRIM: Mehmetçik Vakfı’nın kuruluşunu
sizden dinleyebilir miyiz?

TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU: Türk Silahlı Kuvvetleri
Mehmetçik Vakfı, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için
canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden
şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin
bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla
17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur. Ülkemiz ve milletimiz
açısından son derece önemli ve yararlı olan bu vakfın kurulmasına öncülük eden birçok değerli insan bulunmakla
birlikte, “Mehmetçik Vakfı” adı altında kurulmasını zamanın
Gnkur. Per. D. Bşk. Korg. Fuat Avcı önermiştir. Vakıf, Org. Kenan Evren, Org. Nurettin Ersin, Org. Tahsin Şahinkaya, Ora.
Nejat Tümer ve Org. Sedat Celasun’un aralarında topladıkları
1.000’er TL ile kurulmuştur.
BURAK S. YILDIRIM: Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ne kadar
süre görev yaptınız? Neden Mehmetçik Vakfı’nda çalışmayı seçtiniz?

Tamer Büyükkantarcıoğlu who retired from Turkish Armed
Forces with the rank of Major General and is now carrying
out the duty of general directorate of Mehmetçik Foundation answered the questions of Marmara College Communication Club students in Istanbul where he came to inaugurate the European side branch of the foundation.
BURAK S. YILDIRIM: Can we listen the foundation story
of Mehmetçik Foundation from you?
TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU: Turkish Armed Forces
Mehmetçik Foundation was founded in 17 May 1982 with
the purpose of providing social and financial support to
the relatives of the martyrized or decedent ranks and files
as well as the veteran soldiers who all risked their lives for
the security of our country and nation. Although there
are many precious and reputed figures who pioneered the
foundation of the foundation which is quite important and
beneficial to our country and nation, the idea of founding a
foundation with the name “Mehmetçik” was first proposed
by Fuat Avcu, the General Staff Lieutenant General of the
time. The foundation was founded with the fund (1.000 TL
each) that Full General Kenan Evren, Full General Nurettin Ersin, Full General Tahsin Şahinkaya, Full General Nejat
Tümer and Full General Sedat Celasun collected among
themselves.
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TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU: Türk Silahlı Kuvvetleri’nde
kırk bir yıl büyük bir hizmet yaptım. İki sene önce tümgeneral
rütbesiyle emekli oldum. Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurmuş olduğu ve tamamen kutsal, mecburi vatan hizmetini yapmak için ordumuza katılan, Mehmetçiklerle
yani askerlerimizle ve onların aileleriyle ilgilenen bir vakıf.
Zaten maaş alan astsubay ve subaylar bizim kapsamımızda
değil. Tamamen davullarla, zurnalarla askere gelen, askerlik
hizmeti esnasında şehit, gazi olan veya herhangi bir nedenle
vefat eden Mehmetçiklerimizin ailelerine ve kendilerine yardım ediyoruz. Böyle bir vakfın genel müdürlüğü konusunda
bana teklif gelince, bütün planlarımı bir kenara bırakmak
suretiyle böyle önemli bir vakıfta görev almak için koşa koşa
geldim.
BURAK S. YILDIRIM: Yardım yapılacak ailelere nasıl ulaşıyorsunuz?
TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU: Zaten şehit olan askerlerimiz ile ilgili haberler bize, askerlik hizmetlerini yapmış
oldukları ilgili kuvvet komutanlığından anında bildirilir. Biz de
bunları takip ederiz ve derhal işlemleri başlatırız. Bunu dışında “Askerliğe el verişli değildir.” raporuyla, askerlik hizmeti
sonlandırılan bütün personel bize
müracaat eder. Biz askerlik hizmetine başladıkları zaman bütün gençlerimizle diyalog kurarız ve kendilerine
Mehmetçik Vakfı’nı tanıtan bir broşür
veririz. Herhangi bir şekilde engelli,
gazi durumuna düşenlere ne gibi
yardımlar yapıldığını anlatırız ve isteğe bağlı olarak çok cüzi bir rakamla
yaşam sigortası yaptırırız.
BURAK S. YILDIRIM: Şu anda vakfınız kaç aileye yardım yapıyor?
TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU: Şu
anda vakfımızdan yardım alan dokuz
bin dört yüz kişi var. Bunlar bazıları
engelli, bazıları gazi durumdaki Mehmetçikler. Bin dört yüz civarında da
öğrencimiz var.
BURAK S. YILDIRIM: Vakfınızın en büyük destekçisi kimlerdir?
TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU: Vakfımızın en büyük destekçisi aziz halkımızdır. Onlar bizi destekliyorlar. Biz onların
bağışları ile ayakta duran bir vakıfız ve hiçbir kurumdan
maddi bir destek almıyoruz. Vatandaşlarımız bize olanakları
çerçevesinde çok küçükten çok büyük rakamlara dek bağışlarda bulunabiliyor ya da bir mülk sahibiyseler öldükten sonra o mülkü vakfımıza bağışlayabiliyorlar. Bizler mülklerini bize
bağışlayan bağışçılarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz.
Bazen maddi durumları bozulabiliyor ya da vefat ettiklerinde
yanlarında kimse olmayabiliyor. Bağışçımızın defin işlerini de
yapıyor, onu son yolculuğuna uğurlarken yalnız bırakmıyoruz.
BURAK S. YILDIRIM: Bağış oluşturmak amacıyla yaptığınız çalışmalar var mı?
TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU: Biliyorsunuz dinimizce
kurban kesimi yapılması arzu edilen bir şey. Ancak günümüzün metropol haline dönüşen büyük şehirlerinde böyle

BURAK S. YILDIRIM: How long did you serve Turkish
Armed Forces? And why did you decide to work for Mehmetçik Foundation after retirement?
TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU: I held an important office
at Turkish Armed Forces for forty years. Ans I retired with
the rank of Major General. Mehmetçik Foundation is an
institution founded by Turkish Armed Forces, which takes
care of Mehmetçiks who joined our army to do their compulsory and sacred national service, and their families. Commissioned and noncommissioned officers who are already
put on salary by the state are not in our scope. We only
support the families and relatives of Mehmetçiks who are
sent to national service with a flourish of trumpets and fall
martyr or become veteran during their service. When they
proposed me the general directorate of such a sacred and
important foundation, I accepted it with great honour and
pleasure leaving all my retirement plans aside.
BURAK S. YILDIRIM: How do you make contact with the
families that are to be supported?
TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU: Related military departments simultaneously inform us
about the martyrised soldiers in their
own unit. Thereupon we follow them
and immediately take action. Apart
from this, all the personnel whose
military service is terminated with
the report “unfit for military service”
apply to us as well. We make contact
with all our young soldiers when they
begin their military service via a brochure about Mehmetçik Foundation.
We tell them in what way we support
the veterans and the soldiers who
become disabled during military service. We also optionally insure their
life in return for a petty figure.
BURAK S. YILDIRIM: How many
families are given support by your foundation at the
present?
TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU: There are 9.400 people
getting support from our foundation at the present. Some
of them are handicapped or veteran soldiers. There are also
1400 students whom we give educational support.
BURAK S. YILDIRIM: Who are the greatest supporters of
your foundation?
TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU: The greatest supporter
of our foundation is our dear people. We are a foundation
that remains standing thanks to their donations; we do not
take financial support from any institutions. Our citizens
donate us within their own bounds of possibility and if they
are property owners, they may donate their property to us
post-mortem. We do never leave alone the donaters who
give their properties away to us. For sometimes their financial situation may go bad or there may be nobody around
them when they die. In such cases, we undertake the burial
of our donators not leaving them alone in their final journey.

40 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 11 / HAZİRAN 2014

şeyleri yerine getirmekte zorlanan, belli bir yaşı almış olan
vatandaşlarımız yine dinimizce geçerli olan vekâleten bağış
kesimi anlamında bize kurban bağışlarını yapmak için başvuruyorlar. Kurban bağışlarını yaptıklarında onların kurbanlarını,
dinimizin esaslarına göre kesiyor, bir kısmını fakirhanelere,
bir kısmını da ihtiyacı olanlara dağıtıyor, geri kalanları da para
karşılığı takas edip, elde edilen bütün maddi geliri yine Mehmetçiklerimizin ailelerine veriyoruz.
BURAK S. YILDIRIM: Kurban bağışları nasıl alınıyor ve
nasıl değerlendiriliyor?
TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU: İslamiyet kuralı olarak bir
kişi için vekâleten kurban kesiminde bir tatbikat var. Bunu
kişilerin yanı sıra kurumlar da yapabiliyorlar. Her sene kurban
bayramı öncesinde biz çok şeffaf olmak zorundayız. Halkımızın bütün yapılan işlemlerden haberdar olması gerekir ve
biz de bunu arzu ediyoruz. Bu nedenle de firmalarla bir şartname dâhilinde bir araya geliyoruz. Devlet ihale kanununa
dâhil olmayan bir kurum olmamıza rağmen bütün işlerimizi
devlet ihale kanununa göre yapıyoruz. Kurbanlar seçilmiş
ve son derece sağlıklı kurbanlar oluyor. Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’na kayıtlı, kulak küpeleri ve pasaportları bulunan,
doğumdan itibaren takip edilen sağlıklı hayvanlar olmasına
ve dinimizin istemiş olduğu yaş aralığına gelmiş hayvanlar
olmasına dikkat ediyoruz. Kurban kesim sırasında bütün
aşamalar kameraya alınıyor. Her aşamayı mesaj olarak kendilerine bildiriyoruz. İsteyen bağışçılarımız web sitemizin ilgili
bölümlerinden bu aşamaları izleyebiliyor. Kesilen kurbanlarımızın bir bölümünü kesim yapılan yerlerdeki Mehmetçik
ailelerine dörder buçuk kiloluk taze et olarak dağıtıyoruz.
Geri kalanlarını parayla takas ediyor ve Mehmetçik ailelerine
gönderiyoruz. Bu sene de tüm Türkiye’deki Mehmetçik ailelerine kavurma gönderdik.

BURAK S. YILDIRIM: Do you carry out works to raise
donations?
TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU: As you know, our religion
commands sacrifice. But our citizens who have difficulty in
fulfilling this command of religion due to their age or contemporary metropolis conditions apply us for slaughter on
commission. And when they donate sacrifice in this way, we
make the slaughter according to religious rules. Then some
part of this donation we give to the poor and needy, and
the rest we barter in return for money to give the resultant
amount totally to the Mehmetçik families.
BURAK S. YILDIRIM: How are the sacrifice donations
taken and put to use?
TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU: According to Islamic rules,
one person stands ready during the slaughter. Institutions
as well as individual people can do this. We have to be as
transparent as possible before the feast of sacrifice every
year. We have to inform our people about all the transactions and that’s what we want. In this direction, we sign
contract with the donator firms. Although state procurement law does not include us as an institution, we execute
our transactions according to this law. We choose healthy
sacrifices which are registered to the Ministry of Health,
have earrings and passports, are followed since birth and
are at the age range our religion allows. During the slaughter process, we took imagery data recording and we inform
our donators about all the phases by sending messages.
Our donators can watch these phases from our website as
well. We distribute some of these donations as 4.5 kg. fresh
meat shares to the Mehmetçik families around the slaughter places. And we barter the rest of the sacrifices with
money and send the amount to Mehmetçik families. This
year we sent fried meat to all our Mehmetçik families.

BURAK S. YILDIRIM: Vakfa yapılan bağışlar yeterli mi?

BURAK S. YILDIRIM: Do the donations given to the foundation suffice?

TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU: Mehmetçik Vakfı, günün
ekonomik koşulları içeresinde yardım yaptığı ailelere hayat
standartlarının sosyal yaşantılarını sağlıklı yürütebilecek
bir oranda yardım yapabilmeyi kendisine vazife olarak görmüştür. Tabii günün ağırlaşan ekonomik koşulları içerisinde
sürekli olarak yapmış olduğumuz yardımları arttırmamız
gerekiyor. Maalesef bağışlar yeterli miktarda değil. Yaklaşık
olarak bir yıl içerisinde yetmiş milyona yakın bir para dağıtıyoruz. Ancak rakamın yarısından daha azını bağışlarla elde
edebiliyoruz. Geri kalanını elde etmek için de zamanında
oluşturulan üç tane şirketimiz var. Bunlardan biri Mehmetçik
Petrol Şirketi. Bu şirkete bağlı yedi adet Opet Petrol istasyonumuz var. Bir de tanınmış sigorta şirketlerinin ürünlerini
pazarlıyoruz. Yine Bakırköy’de bize bağışlanan bir çarşı var.
Çarşının içinde yüz elli beş tane dükkân bulunuyor. O dükkânların gelirlerini alıyoruz. Bizim için bağışın küçüğü büyüğü
yok. Bakın Kızıltoprak ışıklarda simit satan Muharrem Tunca
yıllardır vakfımıza yardım eder. Zor koşullarda okuttuğu çocukları varken sattığı her simitten ayırdığı payı bize bağışlar.
O yüzden biz vakıf olarak kendimizi çok bahtiyar sayıyoruz.
Bu halkın Mehmetçik’e her zaman sahip çıkacağını biliyoruz.

TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU: Mehmetçik Foundation considers it a mission to provide support for families
enough to enhance the living standards of them in the
present economic conditions of the day. Of course, you
should increase the amount of the aids according to the
economic conditions getting harder day by day. Unfortunately existing donations are not sufficient. We distribute
approximately seventy million TL every year. And we can
collect only less than half of it from donations. And we have
three companies formerly founded in order to collect the
rest of this amount. One of these companies is Mehmetçik
Oil Company. We have seven petrol stations under this company. We also market the products of well-known insurance
companies. Besides, we have a bazaar that our donators
give us away; there are 155 shops in it. So we get the incomes of those shops. We do not distinguish between big
and small donations. And there is Muharrem Tunca who has
been supporting our foundation for years by selling bagels
in Kızıltoprak. Although he schools his children under difficult conditions, he reserves a share for us from each bagel
he sells. Therefore as Mehmetçik foundation, we regard
ourselves very fortunate. We know that people will always
protect their Mehmetçik.
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HAYATA OTİSTİK KIZIMLA YENİDEN
MERHABA DEDİM
I SAID HELLO TO LIFE AGAIN WITH MY AUTISTIC DAUGHTER

Otizm benim seçtiğim değil yazgısal olarak karşılaştığım bir alan.”

“Autism is not something I chose but an arena that I found
myself in by predestination.”

Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar, öğretim görevlisi, Aura
Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi ile Otistikler Derneği’nin kurucusu… Ama o hepsinden önce bir otistik çocuk
annesi…

Assistant Prof. Dr. Nevin Eracar, the founder of Aura
Psychotherapy, Art Therapy and Education Center, and
the Autism Association, Turkey… Yet she is first and
foremost the mother of an autistic child…

MELİSA DEMİR: Nevin Hanım siz üniversite eğitiminizi klinik psikoloji alanında doktora yaparak tamamladınız ve şu
anda iki üniversitede öğretim üyesi olarak ders veriyorsunuz. Aynı zamanda da Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve
Eğitim Merkezi’nin kurucususunuz. Size ilk olarak “Aura ne
demektir?” diye sormak istiyorum ve bu merkezde kimlere, nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Neden otizm konusunu
seçtiniz?

MELİSA DEMİR: You have completed your education in
Psychology with Phd degree and now you are giving
lectures as an assistant professor at two universities. At
the same time you are the founder of Aura Psychotherapy,
Art Therapy and Education Center. First, I want to ask you
about the meaning of “aura.” And what kind of people do
you work with and what kind of education do you give at
the center? Lastly, why did you choose to work on autism?

NEVİN ERACAR: “Aura”nın esasında birkaç anlamı var. Yanılmıyorsam eski bir Hint dili olan Sanskritçe’den gelen bir sözcük. İnsanın biraz sonra kendisinde oluşacağı bir hali önceden sezmesi
anlamına geliyor. Aynı zamanda fiziksel olarak bedenimizden
çıkan elektrik akımlarının oluşturduğu bioelektrik alan anlamını
da taşıyor. Ama ben en çok aura kelimesinin müzikal tınısından
hoşlandığım için seçtim. Yani müziğe olan ilgim nedeniyle aura
kelimesinin müziğini sevdim. Otizm benim seçtiğim değil yazgısal olarak karşılaştığım bir alan. Otistik bir kızım oldu. Ben de
bunu bir görev gibi gördüm. Aslında ben bir klinik psikologum.
Yıllarca üniversitede gelişim ve öğrenme psikolojisi dersleri ver-

NEVİN ERACAR: In fact, the word “aura” has several meanings.
If I’m not mistaken, it is a word originating from Sanskritic
which is an ancient Hindi language. It means one’s foreseeing a
mental state which will emerge in her/his inner self. One other
meaning of “aura” is the bio-electric field comprised by electric
currents emanating from our physical body. But I chose the
word mostly for its musical resonance. I mean, I liked the music
of the word “aura” due to my concern for music. As for autism,
it is not something I chose but an area that I found myself in
by predestination. For I have a daughter. And I saw this as a
mission. Indeed I am a clinical psychologist. For long years I
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dim. Diğer yandan da bir klinisyenim. Gelişim bozukluğu olan birçok çocukla çalıştım. Bu konuda bilinmeyenleri araştırmak, yeni
sorular sormak ve merakı hep canlı tutmak adına kendimde bir
misyon olması gerektiğini zaman içinde fark ettim. Bizim otizm
konusunda bilmediğimiz çok şey var. İçinde bulunduğumuz bu
bina aslında bir psikoterapi merkezi ama biz burada otizm konusunda da çeşitli projeler yürütüyoruz.
Otizmin sebebi bilinmiyor...
MELİSA DEMİR: Otizm günümüzde sık karşılaşılan nörolojik
bir bozukluk olarak tanımlanıyor, otizm nedir, nasıl anlaşılır? Otizmin sebebi biliniyor mu?
NEVİN ERACAR: Sondan başlayalım, günümüzde hala otizmin
sebepleri tam olarak bilinmiyor. Nörolojik bir hastalıktır kısmı da
tartışmalı. Yani bazı kaynaklar böyle söylüyor ama bu çocuklar
incelendiğinde nörolojik bir hasar, kusur, engel bulunmadığını
görüyoruz. Otistiklere nörolojik bir tedavi de uygulanmıyor ancak otistiklerin arasında nörolojik bulgular olan vakalar tabii ki
de var. Biz burada otizmin nörolojik hastalığa eşlik ettiğini düşünebiliriz. Oysa hiç nörolojik bulgusu olmayan çok sayıda otistik
var. Otizmin daha ziyade “gelişimsel bozukluk” olduğunu kabul
etmek lazım. Gelişim, birbirine paralel ilerleyen dört alanda gerçekleşen süreçtir. Bu alanlar bebeğin “fiziksel”, “ruhsal ve sosyal”, “bilişsel” ve “dil” olarak gelişmesidir. Her normal bireyde bu
gelişim alanları paralel olarak ilerler. Ama bazı çocuklarda duygusal ve buna bağlı olarak sosyal gelişim tıkanıyor veya sapıyor.
Bu belirtiler aslında erken çağda başlayan bebeklik depresyonu
da olabilir. Bu durumda bu birbirine paralel ilerleyen gelişim
alanlarından birinin aksaması diğerlerinin de geri kalmasına,
duraksamasına ve sapmasına yol açıyor. Esasında otizm riskli
bir sosyal gelişim, buna bağlı olarak da yaygın gelişimsel bozukluktur. Duygusal bir tıkanma sonucu sosyal gelişimin durması,
yani bebeğin annesiyle ilişkisinin bozulması ve diğer gelişimlerin
de buna bağlı olarak bozulmasıdır.
Nörolojik bir kusur eşlik etmiyorsa bebek ve anneyle çalışmak otizmin tamamen önlenmesini sağlıyor.
MELİSA DEMİR: Otizm tamamen yok edilebilir bir hastalık
mı? Tıbbi bir tedavisi var mı?
NEVİN ERACAR:Tıbbi tedavinin septomatik olarak zaman zaman yapılması gerekiyor. Eğer çocukta saldırganlık veya kendini
tahrip etme, başkalarına zarar verme gibi hareketler varsa mutlaka ilaç tedavisiyle kontrol altına alınması lazım. Ama otizmin
tıbbi bir tedavisi şu anda ne yazık ki yok. Çok erken dönemde
fark edildiği zaman bu belirtiler üzerine doğru metodlarla, bebek ve anneyle çalışmak otizmin tamamen önlenmesini sağlıyor, tabii nörolojik bir kusur eşlik etmiyorsa. Ama en ağır otistikler için bile yaşam kalitesi için yapılacak çok şey var diyebiliriz.
MELİSA DEMİR: Otizm tedavisinde ne tür yöntemler kullanılıyor? Özel eğitimin otizmin tedavisindeki etkisi nedir?
NEVİN ERACAR:Özel eğitimi; “normal çocukların kendiliğinden
öğrenebildiği şeyleri otistikler öğrenemediği için verilmesi gereken bir eğitim” diye tanımlayabiliriz. Bir otistik çocuk öğrenme
yaşına geldiğinde diğer çocuklardan farklı öğrendiğinden ona
özel eğitim verilmesi gerekir. Özel eğitim tedaviden ayrı bir şey.
Türkiye’deki duruma bakacak olursak özel eğitimin çare olması
bekleniyor oysa öyle değil. Yani bütün bu biçimlendirme ve
eğitim eylemlerinin yanı sıra mutlaka psikoterapi alması lazım.
Çünkü otistiklerde dıştan içe metotlarla, ona dayatılan, ona
öğretilen, ondan beklenen davranışlarla yapılan gelişme süreci

gave lectures on psychology of development and learning at
the university. At the same time I am a clinician. I worked with
many children suffering from development disorder. Then in
time I realized that I should adopt autism issue as a mission,
investigating the unknowns, posing new questions and keeping
the interest on it alive. There are so many things which we do
not know about autism. The building that we are in right now is
indeed a psychotherapy center. Yet we also carry out various
projects on autism here. Within the scope of these projects
there is a training programme.
The cause of autism is not known…
MELİSA DEMİR: Autism is defined as a neurologic disorder
in our day. What is autism and how is it identified or
diognised? Is its cause known?
NEVİN ERACAR: Let us begin from the end; the causes of
autism are still unknown today. And that it is a neurologic
disorder is open to discussion. I mean, there are some
resources asserting this but when these children are
medically examined, we find that they have no neurologic
damage, disorder or disability. The autistics also do not
receive neurological treatment. But of course, there are cases
with neurologic findings, which make us think that autism
accompanies neurologic disease. However there are many
autistics without neurologic findings. I think autism should
rather be admitted as a development disorder. Development
is a process that occurs at four planes paralleling each other.
These include the physical, psysocial, cognitive and langual
development of the baby. These development planes proceed
in parallel with each other in every normal individual. Yet in
some children, emotional and accordingly social development
stops or digresses. Indeed the symptoms of this can be
seen as infancy depression. In this case, malfunction in one
development plane operating in parallel with the others, gives
way to retardation, blockage or divergence of the other planes.
In fact, autism is a risky social development and therefore, a
common development disorder. It is the cessation of social
development as a result of an emotional blockage, the
deterioriation of the mother-child bond and the corresponding
deterioriation of other developmental planes.
If not accompanied by a neurologic defect, working
simultaneously with the mother and the baby may result
in complete prevention of autism.
MELİSA DEMİR: Is autism a completely curable disorder? Is
there a medical treatment to it?
NEVİN ERACAR: Medical treatment must be made at intervals
according to symptoms. If the child exhibits aggressive, selfdestructive or damaging behaviours, this situation must be
brought into control by drug therapy. But unfortunately, there
is no definite medical treatment for autism currently. If it is
noticed at a very early stage, working simultaneously with
the mother and the child may result in complete prevention
of autism. Of course, on the condition that the treatment is
carried out on right models and there is not an accompanying
neurologic disorder. Yet we can say that there are many things
to be done for a higher quality of life even for major autism
cases.
MELİSA DEMİR: What kind of methods are used in autism
treatment? In what way does special education affect the
treatment?
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eksiktir. Mutlaka çocuğun içindeki duyguların dışa çıkabileceği,
kendini rahatça ifade edebileceği psikoterapi hizmetine de
ihtiyaç var. Bu da oyun veya sanat terapisiyle sağlanabiliyor.
Çocuğun dilediği gibi hareket edebildiği, istediği oyunları oynayabildiği, kendisini içinden geldiği gibi ifade edebildiği psikoterapi eğitimine ihtiyacı vardır.
MELİSA DEMİR: Hem dünyada hem de ülkemizde otistik
insan sayısı ortalama nedir?
NEVİN ERACAR:Son yıllarda otistik sayısının arttığı ifade
ediliyor. Bundan 20 yıl önce 10 binde 5 gibi bir ifade telaffuz
ediliyordu. Şimdi bu rakamın arttığı yani yaklaşık 150 kişide bir
kişinin otistik olduğu söyleniyor. Bu konuda sağlıklı bir literatür
bilgisi yok ama gerçekten biraz artış olduğunu biz de gözlemliyoruz. Eskiden bize otistik bozukluk şüphesiyle yılda bir-iki kişi
başvururken şimdi nerdeyse ayda bir-iki kişi başvurmaya başladı. Artış var ama “Bu artış neye bağlı?” diye sorarsanız size cevap olarak hormonlu gıdaların kaçınılmaz bir şekilde hayatımıza
girişine, tamamen yapay beslenmemize, şehirlerin içine sıkışmış
olmamıza, doğayı hiç yaşamamamıza diye cevap verebilirim.
Annelerin de mutlaka hamilelikte bazı şeylerden etkilendiğini
düşünüyorum. Tabii bunlar sadece tahmin ve spekülasyon. Net
olarak gösterilecek bir sebep söyleyemem ama bir artışın olduğu kesin.
MELİSA DEMİR: Devletin otizme karşı destekleri oluyor
mu?
NEVİN ERACAR: Çok sınırlı. Genel olarak engellilere dair yasalar, yönetmelikler bulunuyor. Örneğin okullarda yaklaşık 15
sene önce ilk özürlüler kurultayı şurası yapılmıştı. Bu kurultayda
ben otizmin ilk defa ayrı ele alınması gerektiğini ifade etmiştim.
Ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nda Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri (OÇEM) açıldı. Bunların bir kısmı okulların içinde sınıflar
halinde bir kısmı da ayrı okullar halinde. Günümüzde okullarda
kaynaştırma programları ve eğitimleri var. Fakat burada çok
önemli bir eksik göze çarpıyor. Belki bu eksikler zamanla giderilecek. Bugün bir otistik, normal öğrencilerle aynı sınıfa gidebiliyor. Ama o sınıfta öncesinde hiçbir çalışma yapılmadığı için
öğretmen otistik çocuklarla normal çocukları aynı sınıfta nasıl
ele alacağını, normal çocukları nasıl bilgilendireceğini, otistik bir
çocuğu nasıl sakinleştireceğini bilemediği için çok şiddetli bir
kaygı ortamı oluşuyor. Aslında bu durumdan sadece öğretmen
değil veliler de kaygı duyuyor. Günümüzde birtakım yasalarla
bunlar düzenleniyor ama hizmetin nasıl üretileceğini hem devlet kurumlarında hem özel kurumlarda bilinmediği için bu hizmetlerin hedefine vardığını şu anda söyleyemiyoruz.
MELİSA DEMİR: Milli Eğitim Bakanlığı’nın otistiklerle ilgili
ne tür projeleri var?
NEVİN ERACAR: Hiçbir şey yapmıyor değiller. Hayal edildiği gibi
gitse kaynaştırma sınıflarından otistikler daha normalleşmiş
olarak çıkacaklar ama düşünüldüğü gibi gitmiyor. Bunun yanı
sıra örneğin kapsamlı bir programla hekimlere, öğretmenlere
yani otistiklere hizmet verecek herkese otizm hakkında bilgilendirme çalışmaları ve deneyimsel öğretimler yapılması lazım.
Doktorlar otistikleri nasıl muayene edeceklerini, diş hekimleri
otistiklerin dişini nasıl tedavi edeceğini, hemşireler nasıl kan
alacaklarını bilmiyorlar. Türkiye’de aslında otistiklerle ilgili birkaç
sivil toplum örgütü bulunuyor. Bu sivil toplum örgütleri bir araya
gelip bir platform kurdular. Bu platform bir federasyon çalışması
hazırlığında. Eğer federasyon haline gelinirse ilgili bakanlıklarla,
başbakanla, cumhurbaşkanıyla gerekli temaslar yapılıp otistik-

NEVİN ERACAR: We can define special education as a way
of education that should be given to autistics because they
cannot learn the things that normal children automatically
learn. Since an autistic child, when she/he gets to learning
age, learns in a different way than normal children do, so she/
he needs to receive special education. Special education
is something distinct from therapy. When we consider the
general situation in Turkey, special education is generally
expected to be a solution to the problem of autism but
this is not the case. The autistic children need to receive
psychotherapy besides all that configurations and education
strategies. For outside-in methods that are imposed on or
taught according to expected behaviours is insufficient in
terms of the development process of autistics. These children
definitely need a psychotherapy service through which they
can express their inner feelings easily. And this can be provided
via play or art therapy. These children need a psychotherapy
education which make them feel relaxed enough to express
themselves and play as they like.
MELİSA DEMİR: What is the average number of autistic
people both in our country and throughout the world?
NEVİN ERACAR: In recent years, it is stated that the number
of autistic cases has increased. Twenty years ago this average
was said to be 5 in 10 thousand or so. And now it is said that
one autism case is seen in every 150 people. Although there is
not any reliable statistical data on this matter, we can indeed
observe an increase in the number of cases. While formerly
only a few people resorted to us with suspected autistic
disorder in a year, we are getting almost one or two application
every month now. There is an obvious increase but if you
ask what this increase is related to, I can say tell that it has
something to do with the inevitable introduction of hormonal
food into our lives, our unnatural way of nutrition, the pressure
we live in crowded cities and our alienation from nature.
And I think that mothers are certainly affected by all these
negativities during pregnancy. But of course, these are all
speculations. I cannot show a definite cause for this increase
but there it is.
MELİSA DEMİR: Does the state provide support in this
particular?
NEVİN ERACAR: Very limited. In the general level, there
are laws and regulations concerning the handicapped. For
example, the first disabled congress was held at schools
almost fifteen years ago. At that congress I expressed for the
first time that autism should be treated separately. Then the
Education Center for Autistic Children (OÇEM) was opened
withing the scope of the Ministry of National Education. Some
of these centers operate as classes in schools and some
operate as separate schools. At the present time there are
coalescence programs, and trainings are carried out at schools.
Yet these are not free from significant shortcomings. Probably
these shortcomings will be overcome in time. Today an
autistic may receive education together with normal students.
However, since no preparatory work is done at that class and
teachers do not know how to approach autistic children with
the normal ones, how to inform normal children about autism
and how to calm an autistic child, a severe athmosphere
of anxiety develops in the class. In fact, this situation is a
source of anxiety not only for teachers, but also for parents.
Nowadays some regulations are made in this particular via a
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number of laws. Yet because how the necessary service would
be produced is not known both by government agencies and
by private institutions, we cannot be precise on whether these
services achieve their objectives.
MELİSA DEMİR: What kind of projects does Ministry of
National Education carry out on autism?
NEVİN ERACAR: It cannot be claimed they do nothing. If these
projects are carried out as imagined, autistics may prove to be
more normalized but things does not always go as planned.
Besides that, catch-up works and experimental trainings
should be provided within an extensive programme for the
doctors, the teachers and every agent who will render service
to autistic people. To put simply, most doctors do not know
how to examine the autistics, dentists do not know how to
apply odontotherapy to them, and likewise nurses do not know
how to take blood from them. In fact, there are several nongovernmental organizations that work on autism. These NGOs
came together to found a platform. And this platform is now
preparing for a federation work. If a federation can be formed,
more functional legal arrangements can be made for autistics,
getting in touch with related ministries as well as with the
prime minister and the president of the republic.

ler için daha işlevsel düzenlemelere gidilebilecek.
MELİSA DEMİR: Siz otizm tedavisinde sanatla çalışmalar
yapıyorsunuz. Sanatın gelişimsel bozuklukların iyileşmesinde etkisi nedir ve bu terapiyi kimler yapabilir?

MELİSA DEMİR: You also apply art therapy for the
treatment of autism. What kind of effects does art have
on development disorders and who are qualified for
applying art therapy?

NEVİN ERACAR:Bu terapiyi sanatla terapi eğitimi almış olan
kişiler yapabiliyor. Sanatla çalışmanın en önemli faydası söze
dökülemeyen duyguların sanatla ifade edilmesidir. Yani bir
resim yaparken bir şeyi bir renge boyarsınız, neden bu renge
boyadığınızı anlatmanız mümkün değildir. Ama içinizdeki bir şey
onu ifade etme ihtiyacını doğurur ve renk ya da ses size ifade
etme konusunda bir şans verir. Otistiklerde dili kullanma çok sınırlı olduğu için hatta bazen hiç olmadığı için sanat iç dünyadaki
birikenleri renkle, sesle, biçimle, hareketle ifade etme şansını
verir. Sanat terapisi mutlaka sanat eserleriyle çalışmayı gerektirmez. Yani yaptığımız herhangi bir çiziktirme, çıkarttığımız herhangi bir çığlık, vurduğumuz herhangi bir ritm bizim duygumuzu
ifade etmeye yarıyor. Otistikler için de ciddi bir işlevsel gücü var
ama gerçekten hem otizm konusunda uzman olmak lazım hem
de sanatla terapi eğitiminin tekniklerini öğrenmek lazım.

NEVİN ERACAR: Art therapy can be applied by the ones
who received training in the field. The greatest advantage of
working with art is that it enables the inexpressible emotions
to be expressed in words. That is to say, when you’re painting
you use a particular colour without being able to explain why
you used that specific colour. Yet something deep inside you
creates the need to be expressed and a colour or a sound
gives you the chance to express. Since use of language is
very limited or totally lacking in autistics, art proves to be a
very effective way to express whatever piled up in the inner
self with colours, sounds, forms or physical action. Art therapy
does not necessarily entails working with artworks. I mean,
just a random scribble, a random scream, any rhythm beaten
can help us to express our inner emotions. And for autistics art
therapy has a very serious function. However to apply it, one
must have specialty in both autism and the techniques of art
therapy education.

MELİSA DEMİR: Son olarak ailesinde, yakın çevresinde
otistik birey bulunan kişilere neler önerirsiniz? Otistiklerle
karşı nasıl davranmalıyız?

MELİSA DEMİR: Finally, what is your suggestions for the
ones in whose family or kith and kin there are autistic
individuals? How should we treat them?

NEVİN ERACAR:Otistiklere karşı herkese nasıl davranıyorsak öyle davranmalıyız. Çünkü insanı anlamaya çalışmak çok
önemlidir. Yani bir otistiği anlayamadığımız zaman kafamızdaki
doğruları dayatmak yerine onun ihtiyacını anlamaya ve sezmeye çalışmak çok önemli. Bu demek değil ki onun her dediğini
yapacağız. Otistiğin duygusunu anlamaya çalışmak çok kıymetli
ve onlar da bundan çok faydalanıyorlar. Bir otistiğin de duygularına saygılı olup onu anlamaya çalışarak hareket etmek gerekir.
Aslında otistik bir kişinin bize yaklaşması için sabırlı ve model
olmak lazım.

NEVİN ERACAR: We can treat autistics just as we treat normal
people. For what is important is trying to understand someone.
When you do not understand an autistic, it is important not to
impose what we find right but instead, to try to understand or
perceive her/his needs. But this does not mean that we should
do everything she/he wants. Trying to understand what an
autistic feels is a very precious effort. Yet they may sometimes
draw advantage from it. What should be done is to show
respect to an austic’s emotions and act insightfully. Indeed we
should first be patient for an autistic person come to our close,
and we should set an example for her/him.

MELİSA DEMİR: Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür
ederim.

MELİSA DEMİR: Thank you for giving us information.
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yaz aylarının kabusu

keneler

THE NIGHTMARE OF SUMMER MONTHS: THE ACARID

Ö

zellikle ilkbahar ve yaz aylarında kenelerin bulaştırması sonucu insanların ölümüne neden
olan hastalık haberlerine sıkça rastlarız. Bu
konuyla ilgili merak edilen soruları bu konularda uluslararası araştırmalar yapan Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr.
Ayşen Gargılı’ya sorduk.

Especially in spring and summer months we frequently
read news of terminal diseases caused by acarid
infection. We asked the much wondered questions
concerning this issue to Marmara University Health
Sciences Faculty member Prof. Dr. Ayşen Gargılı who
puts signature to international researches on the topic.

BURAK S.YILDIRIM: Merhaba. Öncelikle sizi yakından
tanımak isteriz. Siz İstanbul Üniversitesi Veterinerlik
Fakültesi’nde başladığınız kariyerinize daha sonra
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde
devam ettiniz ve oradan da Marmara Üniversitesi’ne
geçtiniz. Veterinerlik Fakültesi’nden Tıp Fakültesi’ne
geçiş nedeninizi öğrenebilir miyiz?

BURAK S.YILDIRIM: Hello. First of all, we would like
to get to know you better. You began your career at
Istanbul University, Faculty of Veterinary Medicine,
continued it at Istanbul University, Cerrahpaşa
Medical Faculty and subsequently you transferred
to Marmara University, Faculty of Medicine. Can we
ask you the reason why you switched from Faculty
of Veterinary to that of Medicine?

PROF. DR. AYŞEN GARGILI: Özel bir nedeni yoktu. Ben
Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olduktan sonra doktoramı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde
yaptım. Daha sonra da yurtdışı görevlerim oldu. Önce Japonya GIFU Üniversitesi’nde çalıştım, ardından da Hindistan’da Uluslararası Genel Teknolojileri Merkezi’nden burs
kazandım. Döndüğümde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi İngilizce eğitim programında İngilizce ders
verebilecek, yurtdışı tecrübesi olan ve parazitoloji konusunda doktora yapmış öğretim görevlisi aranıyordu. Birkaç
kişiyle görüşmek istemişler, ben de o kişilerden biriydim.
Böylece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne geçmiş oldum.

PROF. DR. AYŞEN GARGILI: There was no special
reason. After I graduated from the Faculty of Veterinary,
I took my PhD from Istanbul University, Graduate School
of Health Sciences. Afterwards I held several offices
abroad. First I worked at GIFU University in Japan and
then got a scholarship from International Center for
General Technologies in India. When I returned to Turkey,
a prelector was being sought by Istanbul University,
Cerrahpaşa Faculty of Medicine, who could teach at
English teaching program, had work experience abroad
as well as a doctoral degree in parasitology. I was one
of the several people whom they wanted to conduct an
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interview. Thus I transferred to Cerrahpaşa Faculty of
Medicine.
BURAK S.YILDIRIM: You have studies at international
as well as national level. In which countries and on
what topics have you researched by this time?

BURAK S.YILDIRIM: Sizin ülkemizde olduğu kadar
uluslararası alanda da çalışmalarınız var. Bugüne
kadar hangi ülkelerde ve ne üzerine araştırmalar
yaptınız?
PROF. DR. AYŞEN GARGILI: İlk görev yaptığım ülke Japonya’ydı. Orada GIFU Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Bölümü’nde çalıştım. O yıllarda ülkemizde molekuler
yöntemlerle hastalıkların teşhisleri yeni yeni başlamıştı
ve ben de o tekniklerle ilgili ayrıntılı bilgi almak istiyordum. Önce buradan bir burs kazandım ardından da Hindistan’daki araştırma merkezinden. Birleşmiş Milletler’in
verdiği doktora sonrası bir burstu bu. Bu merkezde vektörlerle bulaşan hastalıklarla ilgili; sıtma, sıtmaya karşı aşı
geliştirilmesi ve karakterizasyonu konularında araştırmalar yapan bir bölümde yani sıtma departmanında çalıştım.
Yine bir başka ülkede, Almaya’da Tropikal Hastalıklar Enstitüsü’nde bir süre çalıştım. Almanya’dayken bizim keneler ve kenelerle bulaşan hastalıklarla ilgili projemiz yeni
başlamıştı ve orada daha önce bu konuyla ilgili çalışan
kişilerle birlikte önce bir ön çalışma yapıp, öğrenmek istedim. Son olarak da Amerika Birleşik Devletleri’nde iki yıla
yakın bir süre çalışma imkanım oldu. Oradaki çalışmamın
nedeni de özellikle ülkemizde ölümle sonuçlanan ve gittikçe artan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin bulaşmasıyla
ilgili bir araştırmaydı.
Her kene insan sağlığını tehdit etmez.
BURAK S.YILDIRIM: Türkiye’de kene ısırması nedeniyle can kayıplarının giderek arttığını haberlerden izliyor ve yaz aylarında bizler de panik oluyoruz. Kaç tür
kene vardır? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsüne
neden olan türün özellikleri nelerdir? Her kene insan
sağlığını tehdit eder mi?
PROF. DR. AYŞEN GARGILI: Tabii ki her kene insan
sağlığını tehdit etmez. Her sivrisinek tarafından ısırılan
sıtma olur ya da her kene tarafından ısırılan Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi olur diye bir genelleme yok. Herhangi bir
kenenin insanı tuttuğunda hastalık nakli yapabilmesi için
belli bir türe ait olması lazım. Yani taşıma potansiyelini
bulunduran ya da imkanı olan özelleşmiş bir tür olması
gerekir. Bu türden olsa bile yine de yüzde yüz enfeksiyon

PROF. DR. AYŞEN GARGILI: The first country where I
held office was Japan. There I worked at the Department
of Parasitology, GIFU University, Faculty of Medicine. In
those years disease diagnosis via molecular techniques
had started working recently and I was aspiring to
have detailed knowledge of these techniques. First
I got scholarship from GIFU, then from the research
institute in India. Thereafter I got the post-doctoral
scholarship given by the United Nations. At that
research center I worked at the malaria department
where researches on diseases infected via vectors; on
malaria, characterisation of malaria and development
of malaria vaccine were carried out. Following India, I
worked at the Tropical Diseases Institute, Germany for
a while. When I was in Germany, our project on acarids
and acarid-related diseases had been recently launched.
So I wanted to school myself to this subject by making
a preliminary study with the scholars who had formerly
worked on the area. Finally, I had the opportunity to work
in the U.S. for about two years. The reason that took me
to the U.S. was a research on the infection of crimeancongo haemorrhagic fever that was terminally spreading
especially in our country.
Not every acarid is a threat to human health
BURAK S.YILDIRIM: We follow from the news that life
losses due to acarid-bite are gradually increasing
and feel panic in summer months. How many types
of acarid are there? What are the characteristics of
the species that cause crimean-congo haemorrhagic
fever? Does every acarid pose a threat to human
health?
PROF. DR. AYŞEN GARGILI: Of course, not every
acarid is a threat to human health. We cannot make
a generalization that everyone bitten by a mosquito
contract malaria or everyone bitten by acarid contract
crimean-congo disease. For one to contract disease due
to acarid-bite, the acarid that bites her/him must belong
to a certain type. In other words, the acarid must be of a
specific type that has the potential to carry the disease.
By the way, that an acarid belonging to this certain type
will necessarily contract infection is not true, because
for it to contract the virus, it must first carry the virus.
If there is no virus in the body of the acarid, it does
not contract disease even if it is of the vector type.
So the panic about the acarid-bite may sometimes be
exaggerated and baseless.
Acarids may play role in the transmission of eight
hundred diseases to humans
BURAK S.YILDIRIM: Which diseases do the acarids
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bulaşacak diye bir şey söz konusu değil, çünkü o kenenin
içinde virüsün olması lazım. Kenenin içinde virüs yoksa,
türü uygun bile olsa yine de hastalık bulaştıramaz. Dolayısıyla bu kene tutmalarına karşı duyulan panik bazen
aşırı ve yersiz olabiliyor.
Keneler, insanlara yaklaşık sekiz yüz hastalığın bulaşmasında rol oynayabilir.
BURAK S.YILDIRIM:Keneler insanlarda hangi hastalıklara neden oluyor? Bu hastalıkların belirtileri ve
tedavi yöntemleri nelerdir?
PROF. DR. AYŞEN GARGILI: Kenelerin bulaştırabilme
potansiyeli olan yaklaşık sekiz yüze yakın etken var.
Bunlardan bir kısmı viral hastalıklar yani etkenleri virüs
dediklerimiz, bir kısmı bakteriyel, bir kısmı riketsiya, diğer
kısmı da parazitlik hastalıklar. Parazitlik hastalıklar özellikle hayvan sağlığı için önemli. Aslında keneler sadece
insan sağlığı için risk oluşturmuyor, aynı zamanda hayvan
sağlığı için de riskli. Ama insanlara özellikle hastalıkları
bulaştırdıkları zaman bir de bu salgın halinde ortaya çıktığı zaman tabii ki toplumda büyük bir paniğe yol açıyor.
İnsanlarla hayvanlar arasında bulaşan hastalıklar hayvan
sağlığı söz konusu olduğunda genellikle göz ardı edilir,
çok fazla dikkat çekmez ama insana bulaştığı zaman,
üstelik bir de ölüme yol açmışsa işte o zaman basının da
konuyla ilgili çalışan kişilerin de ilgisini çekiyor. Dolayısıyla
toplumda aşırı bir reaksiyon oluşuyor. Kenelerin insanlara
bulaştırdıkları birçok hastalık var ama bunlardan sadece
birkaçı ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu tarz hastalıkların
insanlarda tanısını yapmak kolay olmuyor, çünkü ortaya
çıkan bozukluklar bazen başka hastalıklarla örtüşebiliyor.
Hyalomma türü keneler Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
hastalığında daha etkili.
BURAK S.YILDIRIM:Türkiye’de hastalık açısından
potansiyel risk bölgeleri nerelerdir? Bu bölgelerin
özellikleri nedir?
PROF. DR. AYŞEN GARGILI: Keneler ülkemizde bütün
bölgelerde yaygındır. Farklı kene türlerinin bulaştırabileceği farklı hastalıklar var. Dolayısıyla “Şu hastalık sadece
burada görülür.”diye bir genelleme yapmak yanlış olur.
Örneğin; Lyme hastalığı Ixodes kene türüyle bulaşan bir
hastalıktır. Ixodes kene türü bizim ülkemizde bulunan bir
kene türüdür ve yurdumuzun hemen hemen bütün kesimlerinde bunlara rastlanır. Bu kenenin yayılış gösterdiği
bölgelerde Lyme hastalığının görülme riski var ama bu
kene orada görüldü diye “Bu hastalık yaygın görülür.” diye
bir genelleme yapamayız.
BURAK S.YILDIRIM: Kene ısırmalarından nasıl korunabiliriz ve böyle bir durumla karşılaştığımızda neler
yapmalıyız?
PROF. DR. AYŞEN GARGILI: Öncelikle kenelerin yaşam
alanları kırsal bölgelerdir. Özellikle kırsal alanda yaşayan
insanlar risk altındadır. KKKA, İç Anadolu’da kırsal alanlarda ortaya çıktı ama büyük şehirlerdeki insanlar keneyi
bilmedikleri ve tanımadıkları için daha fazla korktu. As-

cause in humans? What are the symptoms and
treatment methods of these diseases?
PROF. DR. AYŞEN GARGILI: Acarids have the potential
to transmit almost eight hundred agents. Some of
them are viral disesases, that is, diseases the agents
of which are viruses. And some of them are bacterial
diseases, rickettsia infections and parasitic diseases.
Parasitic diseases have a special importance in terms of
animal health. In fact, acarids do not only pose a threat
to human health; they are also risky for animal health.
But when they transmit diseases to humans and these
diseases turn into epidemic, acarids naturally cause a
great panic in the society. Diseases contagious between
humans and animals are generally ignored and do not
attract much attention when it comes to animal health.
But when they transmit to humans and especially if they
are terminal, then they begin to attract the attention
of both the media and scholars. For this reason, an
exaggerated reaction arises in the society. There are
many diseases that acarids transmit to humans but only
a few of them are terminal. These type of diseases are
not easy to be diagnosed in humans for the symptoms
may sometimes coincide with those of other diseases.
Acarids of Hyalomma species are more influential in
the infection of crimean-congo haemorrhagic fever.
BURAK S.YILDIRIM: Where are the potential risk
zones in Turkey in terms of acarid-related diseases?
And what are the characteristics of these zones?
PROF. DR. AYŞEN GARGILI: Acarids are abundantly
encountered in all regions of our country. They transmit
diverse diseases according depending their species.
For this reason, it will be wrong to make generalizations
such as “this or that disease is encountered in this
or that specific region.” For example, Lyme disease is
transmitted by acarids of Ixodes species. And Ixodes is a
species encountered in almost all regions of our country.
In areas where this species are widespread, there is the
risk of Lyme disease but again, we cannot generalize
that “Lyme is widespread in those areas” just because
this species is encountered there.
BURAK S.YILDIRIM: How can we protect ourselves
from acarid-bite cases? And what should we do in a
possible acarid-bite case?
PROF. DR. AYŞEN GARGILI: First, the natural habitat
of the acarid is the rural environment. In this sense,
especially people living in rural areas are at risk. Crimeancongo haemorrhagic fever emerged in the rural areas of
Central Anatolia. But since people living in the cities were
not familiar with the acarid, they reacted more anxiously.
In fact it was a baseless panic because the habitat of
this acarid species is not the urban environment. Yet
in cities there are other acarid species which people
may encounter while having a picnic, taking a walk or
doing exercise outdoor. In fact it is easier to protect
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lında gereksiz bir panikti
çünkü bu kenenin yaşam
alanı bu tip büyük şehirler
değil. Ama bu gibi yerlerde piknik ya da yürüyüş
yapan ya da doğa sporlarıyla uğraşan kişilerin de
karşılaşabileceği başka
keneler vardır. Kenelerden
korunmak aslında sivrisineklerden korunmaktan
daha kolaydır çünkü kenelerin tutunması ve kan
emmesi çok özellikli bir
durumdur. Sivrisineklerin
ısırmasını hiç fark etmezsiniz ama keneler tutunduğu zaman günlerce insan
üzerinde kalabiliyor. Dolayısıyla keneyi görmemek
mümkün değildir. Bu tür
yerlerde olan kişiler akşam
eve geldiklerinde vücutlarını iyice kontrol ederlerse
mutlaka tutunan formları
görecek ve onları çıkardıkları zaman kenelerden
gelebilecek hastalıklardan
büyük ölçüde korunmuş
olacaklardır. Ama bazen bu kenelerin larva formları yani
oldukça küçük ve şeffaf formları olabilir. Onları görmek
biraz zor olmakla birlikte çok dikkatli şekilde kontrol
edilirse görülebilir ve uzaklaştırabilirler. Onun haricinde
şu anda piyasada olan, kenelerin yaklaşmasını önleyen
birtakım ilaçlar vardır. Bunların bir kısmını kıyafetlere, bir
kısmını da sinek kovucu spreyler gibi vücudunuza sürebiliyorsunuz. Kene tutma durumuyla karşılaşınca kenenin
üstüne hiçbir şey dökmeyin, diş macunu sürmeyin veya
sıvı sabunla örtmeyin. Sadece elinizle arasında bir bariyer
bulundurarak keneyi, deriye yapıştığı en yakın noktadan
sabit bir kuvvetle koparmaya çalışın. En uygun yolu cımbız kullanmaktır. Kenenin ağız organelleri kopup deride
kalabilir ama kenenin vücutla bağlantısını kopardığınız
zaman vücutta kalan parçalarının hastalık bulaştırma
potansiyeli yoktur. En fazla derinize diken batmış gibi etki
gösterir ve bir zaman sonra da vücudunuzdan atılır. Hastalık bakımından ise kopardığınız keneyi kaçamayacağı
şekilde muhafaza edip herhangi bir kurum veya uzmana
ulaştırabilir ve türünü, hastalık taşıyıp taşımadığını öğrenebilirsiniz. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının
görüldüğü bir bölgede iseniz, kene tutmasından sonra bir
hafta boyunca kendinizi takip etmeniz gerekir. Eğer bir
hafta içinde vücutta herhangi bir hastalık belirtisi ortaya
çıkarsa, o zaman en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız
ve mutlaka kene tutmasından da söz etmeniz gerekir.

oneself from acarids
than mosquitos. For the
adherence and sucking
blood of an acarid is a very
specifical case. You do
not even realize the bite
of mosquito but when an
acarid adheres to your
skin it may stay there for
days. For this reason, it is
impossible for one not to
realize the acarid adhered
to her/his skin. If people
spending time in such
places control their bodies
on returning home, they
will certainly recognize
whether an acarid has
adhered to them, and
when they pull it they
will be to a large extent
protected from the
diseases transmitted by
them. However the larvae
forms of these acarids
may sometimes be pretty
small and transparent.
Although these larvae are a bit hard to see, if minutely
controlled, they can be seen and got rid of. Besides,
there are acarid-repellent products in the market. Some
of these are for the clothes and others you can apply
directly to the skin like mosquito-repellent sprays. If an
acarid adheres to your skin, do not pour anything on it or
do not put toothpaste or liquid soap, etc. on it. Just try
to pull off the acarid applying a steady force and putting
a barrier between your hand and the acarid. The most
covenient way to pull an acarid off is to use nippers.
The ripped parts of mouth orgenelles of the acarid may
remain in the skin but these ripped particles do not have
the potential to transmit disease. At most, you can feel
a kind of pricking but the particles are removed from
the body in time. And in terms of the disease, you can
put the acarid you pull off from your skin in a closed
container and take it to an institution or an expert in
order to learn if it carries any disease or not. If you are
living in an area where crimean-congo haemorrhagic
fever is encountered, you have to keep watch on
yourself for a week. If in a week’s time any disease
symptom emerges in your body, you should appeal to
the closest healthcare organization and mention the
acarid-bite case.

BURAK S.YILDIRIM:Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok
teşekkür ederim.

BURAK S.YILDIRIM: Thank you for giving us
information.
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GARANTİ YATIRIM MERCEK ALTINDA
GARANTI INVESTMENT UNDER THE SCOPE

G

aranti Yatırım’da Kurumsal Finansman’dan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Öztop ile Garanti
Yatırım özelinde yatırım şirketlerini konuştuk.

İSMET ÖZTOP: Sizi tanıyabilir miyiz?
İBRAHİM ÖZTOP: Eğitim hayatımı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra
Bilkent Üniversitesi’nde İşletme yükseklisansı yaparak tamamladım. İş hayatıma atıldığımdan bu yana farklı şirketlerde çalışma fırsatı buldum. Yaklaşık 18 yıldır Yatırım Bankacılığı alanında çalışıyorum ve 2011 yılından bu yana da Garanti
Yatırım’da Kurumsal Finansman’dan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcılığı görevini yürütüyorum.
İSMET ÖZTOP: Bir yatırım şirketi ne iş yapar?
İBRAHİM ÖZTOP: Öncelikle bizim bir yatırım şirketi olmadığımızı belirtmeliyim. Biz, Garanti Yatırım olarak, Sermaye
Piyasası Kurumu’na tabi bir aracı kurumuz. Aracı kurumunun
işlevlerine gelince, sadece bir iş kolumuz yok, detaylarına
gelince, birinci işimiz, mevcut yatırımcılarımızın yani müşterilerimizin borsadaki hisse senedi alım satım işlemlerine Borsa
İstanbul’da aracılık yapmak. İşlemlerine aracılık ettiğimiz
yatırımcılar sadece yerli yatırımcılarla sınırlı değil, yabancı
yatırımcılarımız da var. İkinci işimiz ise benim iş kolum olan
kurumsal finansman; bu alanda müşterilerimize sahip oldukları şirketlerini satarken, yeni şirket ya da şirketler alırken
veya herhangi başka bir şirket ile birleşmek istedikleri zaman
nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair alternatifler sunarak
kendilerine en uygun yolu seçmeleri için danışmanlık ve
aracılık yapmak. Aynı iş kolunda, yani Kurumsal Finansman
bölümünde şirketlerin hisselerinin halka arz süreçlerini yönetiyoruz, yani hisselerinin borsada alınıp satılmasına aracılık
ediyoruz. Buna ilaveten şirketlerin borçlanmalarına (tahville

We talked to İbrahim Öztop, the corporate senior vice
president of Institutional Financing of Garanti Investment
about investment companies.
İSMET ÖZTOP: Can you please introduce yourself?
İBRAHİM ÖZTOP: I completed my education life with a
master’s degree in Management at Bilkent University after
a bachelor’s degree in Industrial Engineering at Middle East
Technical University. I have found the opportunity to work in
different companies since I got a start in business life. I have
been working in the area of investment banking for almost
eighteen years. And I have been working as the senior vice
president of Institutional Financing of Garanti Investment
since 2011.
İSMET ÖZTOP: What does an investment company do?
İBRAHİM ÖZTOP: First of all, I must say that we are not an
investment company. As Garanti Investment, we are an
intermediary firm affiliated with Securities and Exchange
Commission. As for the functions of an intermediary
firm, we do not have a mere line of work. Our primary job
is to broker in the stock transactions of our investors/
customers in Istanbul stock market. The investors whose
transactions we broker are not limited to native investors;
we also work for foreign investors. Our second job is my
line of work, that is, institutional financing. In this area, we
present alternatives to our customers when they want to
sell the company they own, when they buy a new company
or companies or when they want to merge with another
company. In other words, we render them consultancy
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rine) aracılık ediyoruz. Tüm bu iş süreçlerinde doğru kararlar
alabilmek adına bize destek olan araştırma departmanımız
var. Finansal piyasalar, sektörler ve şirketler hakkında bilgileri sürekli olarak takip edip, araştırma ve analizler yapan
çalışma arkadaşlarımız var. Onlardan alınan destek ile daha
emin adımlar atmak mümkün oluyor. Garanti Yatırım’dan
biraz daha bahsetmek istersek; 2007-2011 yılları arasında Global Finance Dergisi tarafından verilen “En İyi Yatırım
Bankası” ödüllerini almıştır. Bunun yanında önemli başka
kuruluşlar tarafından da benzer ödüllere layık görülmüştür.
Garanti Yatırım’ın diğer aracı kurumlar arasındaki en büyük
üstünlüğü; işini iyi bilen, alanında uzman ve tecrübeli, gerek
yurtiçi gerek yurtdışı olmak üzere üst düzey eğitime sahip,
müşteri odaklı profesyoneller ile çalışmanın ve yaptığımız iyi
işlerle birlikte gelen güven duygusunun sonucu olan müşteri
memnuniyetidir. Garanti Bankası iştiraki olması da her alanda çok olumlu bir unsurdur. Yurtiçine ek olarak yurtdışında
da kuvvetli bir iletişim ağımızın olması diğer olumlu etkenlerden biridir.
İSMET ÖZTOP: Yaptığınız en iyi yatırım danışmanlığı
nedir?
İBRAHİM ÖZTOP: Garanti Yatırım’ın danışmanlığını yapmış
olduğu pek çok iyi iş var. Bunlardan bazıları; Türkiye’nin en
büyük şirketlerinden biri olan Türk Telekom’un halka arzı,
Tüpraş’ın halka arzı, bu yıl içerisinde yapılan Galataport’u
satın alan gruba yapılan danışmanlık, Başkent Doğalgaz’ın
satışında devletimize yapılan danışmanlık, İstanbul Atatürk
Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı gibi havalimanlarını işleten TAV İşletme
Hizmetleri A.Ş.’nin halka arzı, Bursa Çimento’nun bir kısım
hisselerinin satışıdır. Bu danışmanlıkların hepsi başarılı işler
oldu ve diğer işlerde olduğu gibi müşterilerimiz son derece
memnun kaldılar.
İSMET ÖZTOP: Uluslararası şirketlerle yerli şirket birleşmelerine örnek verebilir misiniz?
İBRAHİM ÖZTOP: Bu anlamda yapmış olduğumuz işlerden
biri, yabancı bir enerji firması ile yerli bir enerji firmasını bir
araya getirerek evliliklerine aracılık etmekti. Evlilik kelimesi
iki şirketin birleşmesi veya ortak olması için kullanılır. Örnek

service helping them in finding the best possible
way in these transactions. In the same line of work
(Institutional Financing) we also administ wer the
public offering process of the companies, that
is we broker the transaction of shares in stock
market. In addition to this, we broker loaning
process of companies. We have a separate
department in order to help our customers make
right decisions in all these processes. We have colleagues
who continuously follow the information about financial
markets, sectors and companies, and make investigations
and analyses in this direction. Their support is so important
for our investors who want to take sound steps. If we are
to further speak of Garanti Investment, between the years
2007-2011, it deemed worthy of the awards of “the Best
Investment Bank” given by the Journal of Global Finance.
In addition to this, it is granted similar awards by other
foundations. The superiority of Garanti Investment over
other intermediaries is the customer satisfaction which is
a result of working with skilled, experienced and customeroriented professionals who have education at a current
level both at home and abroad. Its being an initiative of
Garanti Bank is also a very positive aspect in many ways.
Another positive aspect of our institution is that it has a
very strong communication network abroad as well as at
home.
İSMET ÖZTOP: What is your best investment
consultancy experience?
İBRAHİM ÖZTOP: There are many successful transactions
consulted by Garanti Investment. To name a few: public
offering of Turk Telekom which is one of the greatest
companies of Turkey, public offering of Tupraş, the
consulting service given to the company who bought
Galataport, public offering of TAV Management Services
Inc. which manages Istanbul Atatürk Airport, Izmir Adnan
Menderes Airport, Ankara Esenboğa Airport, sales of the
shares of Bursa Cement Inc. All these transactions that we
provided consultancy service proved to be very successful
and our customers were so satisfied.
İSMET ÖZTOP: Can you give an example to the merger
of a foreign company with a native one?
İBRAHİM ÖZTOP: One of the transactions which we
carried out in this sense was our consulting the marriage
of a foreign energy company and a native one. The word
“marriage” is used for the merging or association of two
companies. For example, we mediated the association of an
Italian Cement Group with a native one in Kahramanmaraş,
and the joint purchase of a native and a foreign company of
Mersin Port.
İSMET ÖZTOP: What is the purpose of such mergers?
İBRAHİM ÖZTOP: There are two parties in such mergers:
the seller and the buyer, namely the one who sells its
shares and the other buying them. The purpose of
these transactions is to earn more for both parties. That
Turkey is a developing country is an important factor for
investors. The aspiration of foreign investors to expand
to, for example, the Middle East, Africa, Russia and Turkic
Republics is a reason for them to make investment also
in Turkey. For the native investor, viz. the party selling its
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olarak İtalyan bir çimento grubunun Kahramanmaraş’taki bir
çimento fabrikasına ortak olmasına ve Mersin Limanı’nın bir
Türk ve bir yabancı firma tarafından ortak olarak satın alınmasına aracılık ettik.
İSMET ÖZTOP: Bu tip şirket birleşmelerinde amaç nedir?
İBRAHİM ÖZTOP: Bu tip şirket birleşmelerinde satan ve alan
olarak iki taraf var. Biri hisselerini satıyor, bir diğeri satılan
hisseleri alıyor. Bu işlemlerde amaç genelde her iki taraf için
de daha fazla para kazanmak oluyor. Türkiye’nin büyümekte
olan bir ülke olması yatırımcı için önemli bir unsurdur. Yabancı yatırımcıların örneğin; Orta Doğu’ya, Afrika’ya, Rusya’ya ve
Türk Cumhuriyetleri’ne açılmak istemesi Türkiye’de yatırım
yapması için bir sebeptir. Yerli yatırımcı yani hisselerini satan
taraf için ise uluslararası bir gücü yanına alarak çok daha
hızlı büyümesine yardımcı olan bir aracı olabilir. Örneğin; yabancı yatırımcının farklı coğrafyalarda organizasyonları vardır
ve yerli şirket bu ülkelere ulaşmış olur. Ortaklığa imza atan
yabancı tarafın teknolojik imkanları varsa yerli şirket de bu
imkanlardan faydalanmış olur. Birleşmelerde çeşitli amaçlar
öngörülebilir fakat ana amaç her iki taraf için de bir artı değer sağlamaktır.
İSMET ÖZTOP: Yabancı şirketler Türkiye’ye nasıl bakıyor? Yabancı yatırımcılar Türkiye’de hangi anlamlarda
ne gibi fırsatlar görüyor? Neler dezavantaj olarak değerlendiriliyor?
İBRAHİM ÖZTOP: Dediğim gibi, Türkiye gelişmekte olan bir
ülke ve büyümekte olan bir pazar. Nüfusumuz 76-77 milyon
civarında ve genç, dinamik bir nüfus. Avrupa’nın gelişmiş
bir yapısı ve bazı bölgelerde durağan bir nüfusu var. Örneğin, Yunanistan krizde, İspanya sıkıntıda, İtalya’da da bazı
sıkıntılar oldu. Avrupa’da Almanya dışında çoğu yerde hala
sıkıntılar devam ediyor. Biz ise ekonomik krizi dahi çok hafif
bir şekilde atlattık. Dolayısıyla hala yatırıma aç bir ülkeyiz ve
bu anlamda da yabancıların bakışları orta ve uzun vadede
olumlu ve Türkiye’de fırsatların fazla olduğunu düşünüyorlar.
Türkiye geneline baktığımızda altyapımızın nispeten eksik
durumda olması ve hala gelişmekte olduğumuz cazip alanların varlığı yatırım fırsatları sunmaktadır. Yabancılar da bu
fırsatlardan yararlanıp Türkiye’ye yatırım yapmak istiyorlar.
Yabancılar açısından bazı sektörlerde hala çok yatırım fırsatları görülüyor. Örneğin; perakende ve gıda sektörü… Hem
iç tüketimin olduğu hem de ihracat yapabildiğimiz sektörler
çok avantajlı… Aynı zamanda altyapı tarafında çok ciddi
fırsatlar var. Altyapıyla kastettiğimiz alanlar; sağlık, eğitim,
enerji, ulaşım sektörü gibi. Bu alanlarda da çok ciddi açık var
ve özel sektörün kat edebileceği çok yol var. Türkiye’de bazı
şeyler dezavantaj olabilir. Cari açık sorunumuzun olması ciddi bir sorun teşkil edebilir. Döviz kurlarının hareketlilik göstermesi yabancı yatırımcılar için bir risk olarak görülebilir. Aynı
zamanda komşu ülkelerdeki istikrarsızlık (Suriye ve Irak’ta iç
savaş) olumsuz bir etkendir.
İSMET ÖZTOP: 2014 Türkiye ekonomisi için bize neler
söyleyebilirsiniz?
İBRAHİM ÖZTOP: Bildiğiniz gibi, Türkiye’de 2014’te, yerel
seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere iki tane
seçim olacak. Seçimler her zaman bir risk unsuru olduğu
için seçimlerin belirsizliği, kısa vadede ekonomiye olumsuz
etki edebilir. Bu anlamda Türkiye ekonomisinin geçmiş yıllara
göre daha az büyüyeceği düşünülüyor. Umuyoruz ki, özellikle global piyasalarda bir olumsuzluk yaşanmaz ve Türkiye de
bundan olumsuz etkilenmez.

shares, merger can be a way towards expanding much
more rapidly taking an international power along itself. For
instance, foreign investors have organizations in diverse
geographies, so the native company also have an access
to these places. If the foreign party who signs the merger
agreement has technological opportunities, the native
company can also benefit from them. There are various
purposes of mergers but it is certain that mergers bring
benefit to both sides.
İSMET ÖZTOP: How do foreign corporations consider
Turkey? What kind of opportunities do foreign
investors see in Turkey? And what do they consider as
a disadvantage?
İBRAHİM ÖZTOP: As I have indicated, Turkey is a developing
country with a developing market. Our population is nearly
76-77 millions and a young, dynamic one. On the other
hand, Europe has a developed structure and a stable
population in some regions. For example, Greece goes
through an economic crisis and Italy has problems in this
sense. In Europe most countries have economic problems
except for Germany. But we escaped the last global crisis
with few injuries. Therefore, we are a country which is still
in need of investment. So foreign investors consider Turkey
positively as a source of opportunities in the medium and
long term. When we consider Turkey in general, our lack
of infrastructure and the presence of attracting areas in
which we are developing provides profitable opportunities
to investors. So foreign corporations want to make
investments in Turkey benefitting from these opportunities.
For them, there are still many investment opportunities
in some sectors like retail and food. The sectors which
are open both to domestic consumption and exportation
possibilites are very advantageous. There are also many
investment opportunities in the field of infrastructure. By
infrastructure we mean the sectors like health, education,
energy, transportation, etc. There is a serious investment
deficiency in these areas. So there is much to do for private
entrepreneurs. On the other hand, currenct deficit in
Turkey may pose a serious problem for investors. Mobility
in exchange rates is also a risk factor for foreign investors.
Besides these, the instability of neighbouring countries (civil
war in Syria and Iraq) is also considered a negative factor.
İSMET ÖZTOP: What would you like to say about Turkish
economy in 2014?
İBRAHİM ÖZTOP: As you know, there will be two elections
in Turkey in 2014: local elections and presidential elections.
Since elections are always a risk factor in terms of
economy, the uncertainty about their results may have
negative impacts on economy in the short run. In this sense,
the general opinion is that economic growth in Turkey will
be lesser compared to former years. We hope that there
won’t be any negativity in global markets and Turkey won’t
be adversely effected from it.
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BEYOĞLU KONTU

GIOVANNI SCOGNAMILLO
THE BEYOĞLU COUNT GIOVANNI SCOGNAMILLO

We conversed on cinema with the cinema historian,
critic and author Giovanni Scognamillo who is one of
the witnesses and narrators of the most beautiful
years of Istanbul and Beyoğlu, its fortress in
Europe…
MELİSA DEMİR: You are a well-known cinema author not only in our country but in Italian, American,
Norwegian and French media as well. First, could you
tell us about your story of getting acquianted with
cinema?

A

vrupa’nın İstanbul’daki kalesi Beyoğlu’nun
ve İstanbul’un en güzel yıllarının tanıklarından ve anlatıcılarından biri olan, sinema
tarihçisi, eleştirmen ve yazar Giovanni
Scognamillo ile sinema üzerine sohbet ettik…
MELİSA DEMİR: Siz sadece ülkemizde değil İtalyan,
Amerikan, Norveç ve Fransız basınında da sinema
yazarı olarak tanınıyorsunuz. Öncelikle sizin sinema
ile tanışma serüveninizi öğrenebilir miyiz?
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: Sinema mikrobu benim
doğduğumdan andan itibaren içimde diyebilirim. Çünkü
babam ben doğduğum sırada Kadıköy Opera Sineması’nın müdürlüğünü sürdürüyordu. Bizim çevremiz tabii ki
İstiklal caddesinde yerleşen sinemacıların ortamıydı. O
dönemde sinemayla uğraşanların büyük bir çoğunluğu
azınlıklardan oluşuyor ve Türkiye’de ilk sinemacı kuşağını
temsil ediyorlardı. Kimi sinema müdürüydü, kimi sinema
eleştirmeniydi. Bunların arasında bir İtalyan Yahudisi olan

GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: The cinema microbe is
inside me beginning from the moment I was born. For my
father was still working as the administrator of Kadıköy
Opera Cinema when I was born. We were living in an
environment of film-makers, actors and actresses who
settled in Istiklal Avenue. Those days the majority of
people who were occupied with cinema were minorities
and they represented the first film-makers generation
in Turkey. Some of them were cinema administrators
and some were cinema critics. One of these people
was an Italian Jew called Fernando Franco. He was
the administrator of Taksim Movie-Theater. Then he
ran the management of Sanayi Movie-Theater. One
other member of this environment was the famous
Einzeinstein who came from Russia. The center of
cinema in Turkey and Istanbul was Istiklal Avenue and
Cihangir streets. One naturally becomes a cinema
fancier in such an environment. I watched my first film at
the age of 4 in Elhamra Movie-Theater. And afterwards I
had the chance to watch as much as film to my heart’s
content.
MELİSA DEMİR: You worked in different sectors apart
from the cinema sector. What was these professions
and why did you leave these in time preferring cinema?
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: Neopolitans are said to
stop at nothing and do everything. This must be true
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Fernando Franco vardı. O da Taksim Sineması’nın müdürüydü. Sonradan Sanayi Sineması’nın işletmesini yürüttü.
Yine bu çevrede Rusya’dan gelen ünlü Einzeinstein vardı.
Sinemanın merkezi Türkiye’de ve İstanbul’da İstiklal Caddesi ve Cihangir sokaklarıdır. Bu ortamın içinde sinema
meraklısı olmak doğal bir şeydir. Ben ilk filmimi Elhamra
Sineması’nda 4 yaşımda seyrettim ve ondan sonra seyredebildiğim kadar çok sayıda filmi izleme şansım oldu.
MELİSA DEMİR: Sinema dışında farklı işlerde de çalıştınız. Bu işler nelerdi ve zaman içinde bunları bırakıp
neden sinemayı tercih ettiniz?
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: Şimdi derler ki; Napolililer
her işi yapar. Doğru olsa gerek. Ben de hayatımda her işi
yaptım. İlk yaptığım iş kitapçılık oldu. Ardından bankacılık
sektörüne geçtim. 15 yıl süren bankacılık görevimden
Banka Di Roma’nın Beyoğlu Şube Müdürü iken ayrıldım.
Ondan sonra sinemada çalıştım. Üstelik işe direkt yönetmen yardımcısı olarak başladım.
Yazdığım kitaplarımın sayısı 58
MELİSA DEMİR: Sinema yazarlığı yaptığınız gazete ve
dergiler oldu. Bunlar nelerdir?
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: Sinema yazarlığına ilk olarak
yabancı gazetede, İtalyan basınında başladım. Ben aslında liseyi bitirdikten sonra iş arayışı konusunda kararımı
vermiştim; yazar ve sinemacı olacak, roman olarak 40 roman yazacaktım. Kendime verdiğim sözü tuttum, bugüne
kadar 40 değil tam 58 kitap yazdım. Ben dergilerden çok

to a certain extent. And I did every kind of job in my
life. My first job was bookselling. Then I transfer to the
banking sector. After fifteen years of banking, I left my
position as a Beyoğlu office chief of Bank Di Roma. Then I
began to work in the cinema sector directly as assistant
director.
I wrote 58 books.
MELİSA DEMİR: You wrote cinema articles for various
journals and newspapers. Which of them did you write for?
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: I began cinema autorship
in Italian media. In fact, when I completed my high
school education I had already made a decision about
my prospective career; I would be a film-maker and a
writer with 40 novels. I kept the promise I gave myself
and wrote not 40 but 58 books. I wrote for newspapers
rather than for journals. In Turkey, my first articles on
cinema were published in Akşam newspaper. I worked
there for seven years a cinema author and critic. Apart
from other newspapers of the period I wrote cinema
articles in many journals such as “Yön”, “Sinema 65”,
“Ulusal Sinema”, “Yedinci Sanat”, “Ses”, “Hayat”, “Bravo”,
“Video-Sinema”, “Beyazperde”, “TV’de 7 Gün”.
MELİSA DEMİR: You also worked as an actor in the
cinema sector. Besides, you worked as an advisor
and translator for Erler Film for long years. Can you
tell about this period?
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: Yes, while I intended to be a
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gazetelerde yazılar yazdım. Türkiye’de ilk sinema yazılarım Akşam Gazetesi’nde yayımlandı. Bu gazetede sinema
yazarı ve eleştirmen olarak yedi yıl çalıştım. Dönemin
gazetelerinin dışında “Yön”, “Sinema 65”, “Ulusal Sinema”,
“Yedinci Sanat”, “Ses”, “Hayat”, “Bravo”, “Video-Sinema”,
“Beyazperde”, “TV’de 7 Gün” gibi pek çok dergide sinema
ile ilgili yazılar kaleme aldım.
MELİSA DEMİR: Sizin sinema yazarlığınızın yanında
sinema oyunculuğunuz da var. Ayrıca Erler Film’de
uzun yıllar danışmanlık ve çevirmenlik yaptınız. Bu
süreci sizden dinleyebilir miyiz?
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: Evet, ben sinemacı olacağım
derken sinemada ne varsa onu yapacaktım, nitekim yaptım da. Filmlerde küçük rollerde oynadım, yardımcı yönetmenlik yaptım. Prodüksiyonda da çok çalıştım. Gerek
Türk filmlerinde gerek İstanbul’da çekilen yabancı filmlerin bir kısmında prodüksiyon amiri olarak görev
yaptım. Amerikalılarla, Almanlarla, Fransızlarla,
İspanyollarla çalıştım yani sinemada çok geniş
bir yelpaze içinde
yer aldım. Bankacılığı da sinema yüzünden bıraktım. Oysaki
bankacılığı bırakmasaydım parlak bir
kariyerim olabilirdi.
MELİSA DEMİR:
Sizin sinema dışında fantastik edebiyatı, bilim kurgu,
korku edebiyatı ve
okültizm üzerine
kitaplar yazdığınızı biliyoruz. Bilim
kurgu ve fantastik
sinemaya ilginiz
nasıl başladı?
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: Zaten
bir okur olarak
fantastik ve kurgu
edebiyatının meraklısıydım. Doğal olarak film seçimi yaptığımda da o tür filmler ağırlık kazanıyordu ve bu hayatım
boyunca devam etti. Bugün de ilgim devam ediyor. Eskisi
kadar iyi olmasa da yine de bazı iyi örneklere rastlamak
mümkün. Bu konuda Hollywood yapımları git gide kötü
örnekler veriyor.
Üniversitelerdeki sinema eğitimi olması gereken düzeyde değil.
MELİSA DEMİR: Sinema üzerine yazdığınız çok sayıda
kitabınız var ve bunlar ülkemizde İletişim Fakültelerinde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutuluyor.
Ayrıca siz de uzun yıllar Bahçeşehir Üniversitesi İle-

film-maker, I end up in doing everything about cinema.
I played little parts in films and worked as an assistant
director. I also worked in production business. Another
job I professed was production management in Turkish
films and some foreign films shot in Istanbul. I worked
with Americans, German, French and Spanish people
in this sector. In any event, I quitted working as a bank
officer for cinema. Yet if I had not quitted, I could have
had a successful career.
MELİSA DEMİR: Apart from cinema, we know that
you wrote on fantastic, science-fiction, horror literature and on occultism. How did you develop an interest in science-fiction and fantastic cinema?
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: As a reader I already had
a passion for fantastic and sci-fi literature. So when it
comes to cinema, I naturally would prefer such genres
and this passion of
mine has continued
all through my life
up to the present.
Although in these
genres one cannot
encounter as
qualified ones
as in the past,
there can still be
good productions.
But it’s for sure
that Hollywood
productions worsen
day by day.
Cinema education
in the universities
is not at the level
it should be.
MELİSA DEMİR: You
wrote many books
on cinema and
they are read as textbooks or supplementaries
at the communication faculties in our country.
You also gave lectures on “Turkish cinema” at
the communication faculty of Bahçeşehir University.
And do you find the cinema education given in our
universities sufficient and what should be done in
order to carry it to the desired level?
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: Now I have to criticize
something I also did. I think that the cinema lectures
given in our universities are not sufficient at all. One
must read cinema from books first. This is a must but
reading is not enough by itself. Cinema is practically
learnt in the sets, in the shooting process. But in Turkey
we encounter such cases that some cinema lecturers
in the universities do not really have an idea about it
because they do not shoot films. I wonder how many
of these cinema lecturer friends have really seen a
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tişim Fakültesi’nde “Türk Sineması” dersleri verdiniz.
Sizce ülkemizde verilen sinema eğitimi yeterli mi ve
bu eğitimi istenilen düzeye çıkartabilmek için neler
yapılmalı?
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: Şimdi yaptığım bir işi eleştirmek zorundayım. Bence halen üniversitelerde verilen sinema dersleri yeterli değil. Sinemayı kitaplardan okumak
gerekli ve mecburi fakat sinema okumakla öğrenilmez.
Sinema sette, çekimde öğrenilir. Ama Türkiye’de şöyle
durumlarla karşılaşıyoruz. Sinemayı üniversitelerde öğretenlerin bir kısmı aslında sinemayı pek bilmiyorlar. Çünkü
sinema yapmadılar. Bugün ben merak ediyorum sinemayı
öğreten arkadaşlar arasında kaçı bir film çekimi gördü?
Kaç filmde, ne kadar zaman çalıştı? Bugün hiçbir okulda
örneğin bir oyunculuk dersi verilmiyor. Öyle ki ilk filmine
soyunan genç bir yönetmen, oyuncu yönetimi konusunda herhangi bir bilgiye sahip değil. Şimdi zaman değişti.
Film çekmek hiç kolay bir şey değil. Gençler genellikle
sinema eğitimi almaya yönetmen olmak için geliyorlar.
Sinematek Derneği kurulduğunda rahmetli Onat Kutlar’la
bir projemiz vardı. Biz de sinema dersi verecektik. Tabii
çoğunluğun sinema yazıları yazmak dışında sinemayla
herhangi bir ilişkisi yoktu. En çok ilişkisi olan kişi bendim.
Babamın işinden ve içinde yaşadığım ortamdan dolayı.
Ama Onat, gelecek kuşak yönetmen kuşağı yaratacağız
diye başladı bu işe. İşte o yıllardan beri sinemacı olmak
isteyen “yönetmen” olmak istiyor. Türker İnanoğlu’nun
oğluna ders verdim. Ne olmak istiyorsun diye sordum.
Cevap; “yönetmen”. Dünyanın en kötü mesleği sinemadır.
40 kişilik bir ekibin başındasınız. Hem filmi yürütüp hem
de 40 kişiyi idare edeceksiniz. Kendi istediklerini yapıyorlar, sizi dinlemiyorlar. Gecenizi gündüzünü bir ediyorsunuz, ama yönetmen olmanın yolu da işte bu zorluklardan
geçiyor.
MELİSA DEMİR: Ülkemizde son yıllarda çok sayıda
film çekiliyor. Bu filmlerle ilgili neler söylersiniz?

movie shooting. How many of them worked in a movie
set and for how long? Today cinema departments do
not give lectures on acting. So much so that a young
director preparing to shoot her first film do not have
any knowledge about actor/actress management.
Times changed. Shooting a film is not easy at all. Young
people often go to cinema departments with the aim
of becoming directors. When Sinematek Association
was founded, we have a project with the deceased
Onat Kutlar. We were planning to give lectures within
the association. Of course, most of us did not have a
grasp of cinema except for reading critiques. I was in a
better situation in terms of cinema knowledge due to
my father’s profession and the environment I lived in. But
Onat set to this work with the aim of creating the next
generation of directors. And since those years whoever
wants to deal with cinema says “I want to be a director.”
I gave lessons to Türker İnanoğlu’s son. I asked him what
he wants to be. The answer: director. Cinema is the most
troublesome profession in the world. You lead a crew
of 40 people. You have to both carry out the shooting
and manage those 40 people who generally act as they
please without regarding what you say. And you have
to work night and day. However the way to becoming a
director passes through these difficulties.
MELİSA DEMİR: In recent years numerous films are
being shot in our country. What would you say about
these films?
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: I can watch recent films only
when they are broadcasted on TV. For I cannot go to
the movies because of my health problems. There are
two types of directors in the film sector. Some directors
shoot films for she/he wants to express herself/himself.
But unfortunately, when the film is watched, what the
director wanted to express is not always understood
so well. And there are directors who properly perform
film production. Indeed directing a film means directing
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GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: Son dönemde çekilen filmleri
izlemem sadece televizyon sayesinde oluyor. Çünkü rahatsızlıklarımdan dolayı pek sinemaya gidemiyorum. Sinema sektöründe genelde iki tip yönetmen var. Bir kısım
kendini ifade etmek istiyor, onun için film çekiyor. Ama
filmi izlenildiğinde ne yazık ki neyi ifade ettiği pek ortaya
çıkmıyor. Bir de tabii bu işi hakkıyla yapan kişiler var. Aslında yönetmenlik bir ekibi yönetmektir. 40 -50 kişiyi bir
araya getirdiğiniz zaman başınız 40 – 50 tane problemle
ağrır. Özel sorunları bile size taşınır. Yani yönetmenlik büyük sorumluluklar taşıyan bir meslektir.
Festivallerde ödül almak dünya sinemasında tanınmak anlamına gelmez.
MELİSA DEMİR: Dünya sinemasında isim yapmış hangi
Türk yönetmenleri sayabiliriz?
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: Lütfü Akad, Metin Erksan,
Memduh Ün, Osman Sınav, Türk sinemasını işte bu arkadaşlar yarattı. Çok uğraşarak, özveriyle ama bu değerler
dünya sinemasında tanınmıyor. Amerika’da ilk kez gösterilen filmler Yılmaz Güney filmleridir. Acı ama gerçek bu.
Dünya Türk Sineması’nı tanımıyor. Festivallere katılmak
çok önemli bir şeydir ama bu filmi kurtarmaz. Örneğin bir
Türk filmi festivale katılır, ödül alır ama ödül aldığı ülkede
bile gösterilmez. O zaman bu ödül ne işe yarar? O açıdan
Türk Sineması’nın dünyada var olabilmesi için biraz daha
yol alması gerekiyor.
MELİSA DEMİR: Yazmanın dışında resim de yapıyorsunuz? Hiç sergi açmayı düşündünüz mü?
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: Resim yapıyorum ama onlara
resim denilir mi bilmiyorum, ben çizim diyorum. Benim resimlerim ticari resimler değil. Duvarına vampir asmak için
kim para verir ki? Ama bugüne kadar çok sayıda resim
yaptım, şimdilik kendi kütüphanemde duruyorlar.
MELİSA DEMİR: Bu hoş sohbet için teşekürler.

a crew. When you bring 40
or 50 people together, you
have to cope with that much problem including even
the personal problems of crew members. In other
words, directing is a profession which entails heavy
responsibility.
Being awarded in the festivals does not mean
recognition in the world cinema.
MELİSA DEMİR: Which Turkish directors can be counted among the ones who gained recognition in world
cinema?
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: Lütfü Akad, Metin Erksan,
Memduh Ün, Osman Sınav; these friends were the
creators of Turkish cinema. They made a great effort
sacrificing their own interests to create it but the values
they had are not recognized by world cinema. The first
Turkish films that were screened in the USA were the
films of Yılmaz Güney. This is the bitter reality. The
world does not know Turkish cinema. Taking part in film
festivals is very important but merely this cannot save
the cinema. For instance, that a Turkish film takes part
in a festival and receives an awars does not mean that
it will be screened in the country it is awarded. So, you
can ask, what is the use of being awarded? In this sense,
Turkish cinema has a long way to go in order to become
a worldwide cinema.
MELİSA DEMİR: In addition to writing, you are also
drawing pictures. Have you ever planned to hold an
exhibition?
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO: I paint but I’m not sure if
it’s possible to call them paintings. Instead I call them
drawings. My drawings are not commercial ones.
And who pays to see a vampire Picture on her wall?
Nevertheless I have drawn many of them up till today.
Their place is my library for now.
MELİSA DEMİR: Thank you for this pleasant
conversation.
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Haber-Röportaj ,
News- Interview: Berk Mete

ESKİ BİR MARMARALI

HABERE YÖN VERENLERDEN

SERKAN CİNER

Serkan Ciner who is Among the Shapers of News is a
Former Student of Marmara

Ö

zel Marmara Koleji’nin ilk mezunlarından
olan Serkan Ciner, bugün ulusal bir gazetenin başında görevini yerine başarıyla
getiriyor. Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ciner,
Marmara Koleji yıllarının kendisine kazandırdıklarını
bizlerle paylaştı.

Serkan Ciner who is among the first graduates of
Marmara Private College has been successfully
doing his duty at the helm of a national newspaper.
The Deputy Director General of a Habertürk
Journalism and Printing Inc., Serkan Ciner shared
with us what the years at Marmara College gained
himself.

Marmara Koleji yılları

Marmara College Years

Bizler, ben ve benimle aynı dönemde okuyan arkadaşlarım, Marmara Koleji’nin ilk öğrencileriyiz diyebilirim. Okulun
kuruluşu ile 1991 yılında başladığımız eğitim hayatımızı
1998 senesinde lise mezuniyetimiz ile tamamladık. İnsanlar için hayatlarının önemli bir dönemini geçirdikleri
okulları tabiî ki önemlidir fakat Marmara Koleji benim sa-

I can say that my classmates and I were the first
students of Marmara Private College. Our education life
began with the foundation of the school in 1991 and
ended in 1998.
School years which cover a long period of life are of
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dece eğitim aldığım bir okul olmadı. Aynı zamanda benim
iyi insanlarla tanışma şansı bulduğum, acısıyla tatlısıyla
arkadaşlık, dostluk kavramını yaşadığım, gerçekten iyi ve
kaliteli öğretmenler tarafından rehberlik edildiğim, hayatın gerçeklerine dair ilkleri yaşadığım bir kurum oldu.
İsimlerini tek tek saymayacağım fakat çok değerli öğretmenlerimiz vardı. Kendileri ile ders içi ve ders dışında
geçirdiğimiz kaliteli zamanların dünyaya ve olaylara bakış
açımın oluşmasında çok önemli rol oynadığını düşünüyorum. Ben öğrencilik yıllarımda en başarılı öğrencilerden
biri değildim fakat dersi derste öğrenen, alıcıları kuvvetli
bir öğrenciydim. Derslerimi geçmem gerektiği sorumluluğunu bilen, bunu yerine getirmek için ne yapılması gerekiyorsa onu yapan biriydim. Öğretmenlerim tarafından
da destek gören, hareketli sosyal bir öğrenciydim. Hayatımın önemli bir dönemini geçirdiğim Marmara Koleji’nde
unutamayacağım birçok anım oldu. Fakat benim için en
önemlisini söyleyeyim. Bugün bile en yakın dostum dediğim, görüşmeye devam ettiğim arkadaşlarımı Marmara
Koleji’nde tanıdım.
Bireysel değil takım olarak uyumlu ve çalışkan olmanın
başarıyı getireceğini yaşayarak öğrendiğimiz bir voleybol
takımımız vardı. O yıllardaki spor hayatımın beni sigara
gibi kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu düşünürüm.
Marmara Koleji’nde hem eğitim hem de sosyal yaşam
olarak Türkiye ortalamasının üstünde iyi bir temel aldığımızı düşünüyorum. Üniversite eğitimi almaya Amerika’ya
gittiğimde almış olduğumuz bu temelin önemini daha iyi
anladım.
Günümüz Türkiye’sinde küreselleşmeyi her alanda yoğun
bir şekilde yaşıyoruz. Bu doğrultuda İngilizce de artık iş
dünyası için çok daha önemli. İngilizce’yi çat pat konuşabiliyor olmak yeterli değil, çok ileri seviyede konuşabiliyor,
sorunsuz iletişim kurabiliyor olmalıyız. Marmara Koleji’nde
temel eğitimini aldığım İngilizce’yi Amerika’da geçirdiğim
5 senede geliştirme fırsatı buldum.

course very important for everyone but Marmara College
was not only a school that gave me education, but also
an institution where I found the opportunity to meet
good people, I learned the concept of friendship with
its ups and downs, I was guided by good and qualified
teachers and tasted the firsts of what is called the
reality of life.
I’m not going to enumerate their names one by one
but we had so precious teachers. We would spend
quality times with them both in and outside the school
and I think that this played an important role in the
formation of my way of seeing things. In my school
years I was not among the most successful students
but I was the type of student who learned the lesson in
the lesson and had strong receivers. I was aware of my
responsibility of passing the lessons and did whatever
was necessary for it. I was an energetic and social kind
of student who was supported by the teachers as well.
I had many unforgettable memoirs in Marmara College
where I spent an important period of my life. But what
is most important for me is that I met the people whom
I call my closest friends and continue to see even now
at Marmara College. Those years we had a volleyball
team which made us experience the fact that acting
harmoniously and assiduously as a team brings success
intead of acting single-handedly. I believe that my
preoccupation my sports back then kept me off from
bad habits such as smoking. I think that at Marmara
College we had a foundation above Turkey’s average
in terms of both education and social life. When I went
to the United States for university education, I better
grasped how important this foundation was.
In contemporary Turkey, we are intensely experiencing
the phenomenon of globalization in every field. In this
sense, English became much more important than
before in business life. It’s no longer enough to speak
a little English; we should fluently speak it enough to
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smoothly communicate with others. During my fiveyear stay in the USA, I found the opportunity to develop
my English wich I had began to learn first at Marmara
College.
America Years

Amerika yılları
Ben Amerika’da “Uluslararası Yöneticilik” dalında eğitim
aldım. Amerika’da aldığım eğitim sürecinde de dünyanın
birçok ülkesinden arkadaşlar edinme, farklı kültürlerle
yaşama şansı buldum. Çin’den, Brezilya’dan, Japonya’dan,
İspanya’dan, Almanya’dan, Peru’dan, Gana’dan, Libya’dan,
Yeni Zelanda’dan, daha birçok ülkeden arkadaşlarım oldu.
Aynı yurtta, aynı sosyal çevrede yaşamı paylaştık. Eğitimin yanı sıra bu farklı kültürlerden insanlarla yaşamanın,
onları anlamaya çalışmanın insana katkıları çok fazla
oluyor. Ben işimiz ile bağlantılı birçok ülkeye seyahatler
yapan bir insan olarak farklı kültürlerle sağlıklı iletişim kurabilmenin önemini yaşayarak görüyorum. Bundan dolayı,
açık fikirli olmak ve çok iyi seviyede yabancı dil bilmek
bugünün olmazsa olmazıdır.
Sabah Gazetesi
Amerika’da okuldan mezun olabilmek için son senede
tam gün staj zorunluluğu vardır. Bu doğrultuda ben de
Fifth Third adında ulusal bir bankada staj yaptım. Eğitimimi tamamlayarak Türkiye’ye döndükten sonra ilk
senemde kendi başıma bir işler yapmaya çalıştım fakat iş
yapmanın gerçekten zor olduğunu yaşayarak öğrendim.
Daha sonra Amerika’da üniversite eğitimi almamı teşvik
eden ve sağlayan Turgay Bey’in çağrısıyla Sabah Gazetesi’nde, gazetelerin Türkiye geneline yayılmış 25 bin satış
noktasına ulaştırılmasını sağlayan dağıtım şirketinde,
nakliye sorumlusu olarak iş hayatıma başladım. Dağıtım
şirketinde birçok kademede görev aldıktan sonra en son
genel müdür yardımcısıyken 2007 senesinde Sabah Grubu’ndan ayrılmak zorunda kaldık. Benim hayatımda çok
önemli yeri olan Habertürk Gazetesi projesi içerisinde en
başından itibaren yer aldım, şu anda da bildiğiniz gibi gazetede Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyorum.
Türkiye’de gazetecilik
Ben gazete okumaya her zaman ilgisi olan bir insandım.
Kitap okuma alışkanlığım çok yoktu fakat günlük gazeteleri okumaktan, gündemi takip etmekten çok keyif alan
bir öğrenciydim. Ortaokul zamanımda da günde en az bir

I studied “International Management” in the USA. During
my education period there I had the chance to have
friends from various countries of the world and tol ive
with different cultures. I had friends from many countries
such as China, Brasil, Japan, Spain, Germany, Peru,
Ghana, Libya, New Zealand, etc. We shared life in the
same dormitory rooms and the same social environment.
Besides education, living together with people from
diverse cultures and trying to understand them
contribute a great deal to one’s life. As a person who
frequently takes business trips to many countries, I see
the importance of the ability to healthfully communicate
with diverse cultures. For this reason, to be open-minded
and to know at least one foreign language at advanced
level is a must.
Sabah Newspaper
In the USA there is the obligation to do full time
internship in the last year of university education. And
I did my internship at a national bank called Fifth Third.
After I completed my university education and returned
to Turkey, I tried to do business in my first year but I lived
and learn how difficult it is to do a business on one’s
own. Then with the invitation of Mr. Turgay who had
encouraged me to study in the USA, I began to work as a
transportation supevisor for the distribution company of
Sabah newspaper, which provides the transportation of
newspapers to 25 thousand sales points. After I worked
in various positions in this distribution company I had to
leave Sabah Group as a deputy director general in 2007.
Then I found the chance to be in Haberturk Project
which has a very important role in my life from the
beginning. And as you know, I am working as the deputy
director manager of Haberturk newspaper.
Journalism in Turkey
I have always been interested in reading newspapers.
When I was a student, I would not read books much but
I would always enjoy following daily newspapers. And
in secondary school years I would spend at least an
hour a day reading three or four different newspapers. I
would try to make my own evaluation comparing various
newspapers and diverse opinions. And after years I
found the chance to work in this sector in which I am so
interested.
We all know that today the printed media is passing
through a real downturn and cannot properly do its duty.
I believe that this downturn will be overcome and we will
all see better days both for our country and our sector.
Newspapers are so cheaply sold in our country. But
I want this to be known that there is a great deal of
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saatimi 2- 3 farklı gazeteyi okuyarak geçirirdim. Farklı gazeteleri, farklı görüşleri okuyarak kendi değerlendirmemi
yapmaya çalışırdım. Yıllar sonrada hep ilgili olduğum bu
sektörde çalışma şansı buldum. Hepimiz biliyoruz ki bugün yazılı basın her açıdan çok zor, sıkıntılı bir dönemden
geçiyor, görevlerini layıkıyla yerine getiremiyor. Bu zor
dönemin de geçeceğine, yarının bugünden hem ülkemiz
hem de sektörümüz için daha iyi olacağına inanıyorum.
Gazeteler bugün ülkemizde çok düşük fiyatlarla satılıyor.
Fakat bilinmesini isterim ki okumak için elimize aldığımız
gazetelerin arkasında gerçekten çok büyük bir emek
var. Tüm gün boyunca editoryal kadro tarafından yoğun
çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan
gazeteler akşam saatinde İstanbul, Ankara, İzmir ve
Adana’da bulunan baskı tesislerimize gönderiliyor. Bu
tesislerde gece boyunca basılan gazeteler, gün doğmadan Türkiye’nin en ücra noktasına kadar ulaştırılıyor.
Gazetecilik tatili olmayan bir meslek. 365 gün çalışma
esasına dayanan gazetecilikte başarılı olmanın en önemli
noktasının iyi bir ekip ile çok iyi çalışan sistem kurulması
olduğunu düşünüyorum.
Başarının altın anahtarı
Çok genel olacak fakat başarmanın anahtarı disiplinli
çalışmaktadır diye düşünüyorum. Hayatımızın her döneminde ayakları yere sağlam basan hedeflerimiz olmalı ve
o hedeflere ulaşmak için de disiplinli ve sabırlı bir şekilde
çalışmalıyız.
Türkiye’de üniversite okumuş, Türkiye’yi ve Türkleri çok
iyi tanıyan ve seven bir Japon arkadaşım var. Ona bir gün
Türkler ile Japonların farkını sorduğumda bana; “Siz Türkler’de din var ahlak yok, biz Japonlar’da da din yok ahlak
var.” demişti. Bu örneği vermemin nedeni, kalıcı başarı
için disiplinli çalışmanın yanı sıra iş ahlakını da daima göz
önünde bulundurmamız gerektiği içindir.
Ben hayatının her dönemi için hedefleri olan, bu doğrultuda kendimi daima geliştirmeye çalışan bir insanım. Hem
medya grubumuz içinde hem de dışarıda yaptığım işlerde
“hak ederek” en üst seviyelere çıkmayı planlıyorum.

effort in the preparation process of a newspaper. The
newspapers that are prepared with the continuous
labours and evaluations of the editorial staff during
all day are sent in the evening to our printing centers
in Istanbul, Ankara, Izmir and Adana to be printed at
night and then distributed to the remotest areas of our
country in the early morning. In journalism there is no
such thing as holiday. I think that the most important
key to success in journalism which is a profession for
365 days is to have a good work team and an effective
system of work.
The Golden Key of Success
This may be too general but I think that the golden key
to success is to work in a disciplined way. In every period
of our lives we must have sound and realistic objectives
and we must work with patience and discipline in order
to reach these objectives.
I have a Japanese friend who completed his university
education in Turkey and who closely knows Turkey
and loves it so much. One day I asked him about the
difference between Turkish and Japanese people and he
said: “For Turkish people there is religion but no morality
while for the Japanese there is no religion but morality.”
The reason why I gave this example is to indicate that we
must take into consideration the importance of a good
work ethics as well as discipline in terms of permanent
success.
I am a kind of person who puts before him objectives for
every period of life and who tries to develop himself in
line with those objectives. I am planning to rise up to the
top “deservedly” both in and outside our media group
with the works I do.

Gençlere öneriler

Suggestions to the Youth

Bizler de o sıralardan geçtik. Hepimiz biliyoruz ki o yaş-

We were also there, sat on that desks. We all know that
entertainment as well as education has an important
place in those ages. Yet I think that these two must be
well balanced.

larda eğitimin yanı sıra eğlence de insan hayatında çok
önemli bir yer tutuyor. Ama bu ikisinin mutlaka çok iyi
dengelenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bilmelisiniz ki Türkiye’de iş hayatında rekabet çok üst
seviyelerde. Bundan dolayı kendinizi mümkün olduğunca
erken yaşlarda bu rekabete hazırlamanız gerekiyor.

You should know that there is a good deal of
competition in business life of Turkey. Therefore you
should prepare yourself for this competition starting
from early ages.
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Röportaj-Interview: Ebru Özbir

Ekranların çöpçatanı

ESRA EROL

ESRA EROL, THE MATCHMAKER OF THE SCREENS

A

dını yaptığı evlilik programlarıyla tüm ülkeye duyuran, “Hadi canım televizyondan
da eş mi bulunur?” diyenleri programına
evlilik adayı yapan Esra Erol, programında

staj yapan Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğrencisi
Ebru Özbir’in sorularını program çekimine hazırlanırken içtenlikle yanıtladı.
EBRU ÖZBİR: Her gün canlı yayında milyonlarca insan
sizi izliyor ve ekranların en sevilen yüzlerinden biri
oldunuz. İnsanlar size güveniyor ve programınızda
yüzlerce çift evlendiriyorsunuz. Bize biraz bu noktaya gelme sürecinizden söz eder misiniz?

Esra Erol who made her name heard throughout the
country with the matchmaking programs she has
made and turned the ones who deemed impossible
to find a partner via these programs into marriage
candidates, heartily answered before broadcast the
questions of Marmara Private Vocational High School student Ebru Özbir who is doing internship at her
program..
EBRU ÖZBİR: Millions watch you live everyday and
you have become one of the favorite faces of TV
screens. People trust you and you wed hundreds of
people in your program. Can you please tell about
the process you have lived up till this point?
ESRA EROL: When I was in high school in Kütahya I was
at the same time working in a local TV channel and a
radio. My biggest dream was to become a gym teacher.
At first Radio was a way of entertainment and escapism
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ESRA EROL: Ben Kütahya’da lisede okurken bir yandan
da yerel bir televizyon ile radyoda çalışıyordum. Beden
Eğitimi dersi öğretmeni olmak en büyük hayalimdi. Radyo
benim için bir eğlence, bir kaçıştı, fakat zaman geçtikçe
televizyonu ve radyoyu daha çok sevdiğimi anladım,
sonra da İstanbul’a geliş maceram başladı zaten. Bütün
akrabalarım burada olduğu için işim birazcık daha kolaydı
ya da ben öyle sanıyordum. Bir sürü araştırma yaptım,
televizyon kurumlarıyla görüştüm. En sonunda Marmara
Radyo Televizyon Gazetecilik Anadolu Meslek Lisesi’nin
özel kurslarına başladım. Burada Gülgûn Feyman’ın, Tuna
Huş’un diksiyon, spikerlik ve habercilik eğitimi verdiği kursa katıldım. Okulun üst katında MRT adlı Marmara Radyo
ve Televizyonu vardı. Burada hem yayın yapılıyor hem de
öğrenciler stüdyoları uygulama laboratuarı olarak kullanıyorlardı. Kurslar sırasında kendimi sevdirince ben de hem
eğitim aldım hem de stajyer olarak çalışmaya başladım.
Bir yandan montaj yapmaya, ses almaya girdim. Radyo
televizyon stüdyolarının olduğu binada Meslek Lisesi’nin
dışında Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi de eğitme
devam ediyordu. Arada da oralara kaçamak yapıyordum;
derslerde ne konuşuyorlar, ne işleniyor diye. Ben öğrenci
olmadığım, sınavlara falan da girmediğim için işim kolaydı ve işimi de çok seviyordum, çok keyifle yapıyordum.
Bugün de aynı şeyi söyleyebilirim. Başka bir meslek yapabileceğimi düşünemiyorum, eğer başka bir işte olsaydım
bu kadar mutlu ve keyifli olmazdım. Televizyon sektörü
tüm sektörlere göre daha farklı ve adrenalini yüksek
olan bir sektör. Yorucu da ama bu yoruculuk bana keyif
veriyor. Orada 2003 yılına kadar çalıştım, sonrasında Kanal 7’de, STV’de görev aldım ve bazı dizilerde oyunculuk
yaptım. 90 dakikalık filmlerde de rol aldım ama bunların
hepsi para kazanmak içindi. Benim tek hayalim televizyon

for me but then as time passes I realized that I liked TV
and radio more than sports training. Then followed my
adventure of Istanbul. Since all my relatives were here, I
thought that things would be easier for me. I investigated a lot of places and made many job interviews with
TV channels. At last I started the private training courses
given by Marmara Radio-TV and Journalism Anatolian
Vocational High School. I attended the course series in
which Gülgün Feyman and Tuna Huş were teaching diction and reporting. In the top floors of the school there
was the Marmara TV channel called MRT. There, both
broadcastings were made and the students were using
the studios as application labs. Since I endeared myself
to others during the courses, I started working there as
an intern and continued my education in the meantime.
I was mounting, recording and so on. I was also following
from outside the lectures given in Maltepe University
Communication department which is in the same campus with Marmara Vocational High School. Since I was
not an official student and would not enter the exams,
things were easy for me and I was doing my job with
love. I am stil saying the same thing; I cannot imagine
myself doing any other job. I would not be so happy
and satisfied, if I wroked in any other job. TV is a sector
different and much more exciting sector than others.
It is also exhausting but it pleases me as well. I worked
at MRT until 2003. Then I worked in Kanal7 and played
parts in some TV-series of STV. I also played parts in
90-minute films but only for making money. My only dream was broadcasting a TV program. I was making a morning program called “Fındıkkıran” every week day when I
was at Marmara Education Institutions. I undertook both
the presentation, production and reporting of the prog-
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programı yapmaktı. Marmara Eğitim Kurumları’nda hafta
içi her gün “Fındıkkıran” diye bir sabah programı yapıyordum. Programın hem sunuculuğunu, hem yapımcılığını,
hem muhabirliğini yapıyor hem de sponsorluk bağlantıları
kuruyordum. Yani tek başıma kendimce bir ekip oluşturmuştum orada. Reklamda da çalışıyordum, böylece
pazarlama ile marketingi de öğrendim. Sonra kanalın en
büyük atılımlarından biri olarak Technology Channel diye
Dıgıturk’te yayına başlayan bir kanal kuruldu. Sektördeki
çok önemli yazarlarla ve teknolojiyle ilgili televizyoncularla tanıştım. Teknoloji TV’nin de kurucu ekibindeydim.
Siemens’in sponsorluğunda “Siemens Mobile Kuşak” diye
bir programı hazırlayıp sundum. Daha sonra Doğan grubunun yerel medyasında üç yıl boyunca her sabah kadın
kuşağı programı sundum. Oyunculukla ilgili bir iki atılımım
varken Flash TV’den teklif geldi ve ben o gün bugündür
evlilik programı yapıyorum.
EBRU ÖZBİR: Canlı yayına kadar olan süreçte neler
yapıyorsunuz? Yayın saatine kadar nasıl bir hazırlanma süreciniz var? Biraz da bunlardan söz eder
misiniz?
ESRA EROL: Genelde haftada üç gün spor yapıyorum.
Onun haricinde projelerle ilgili yemekler, toplantılar oluyor. Tabii dostlarımı da ihmal etmiyorum. Zaten benim
hayatımın en önemli parçası İdris Ali. Daha çok onunla
vakit geçiriyoruz. Sabah bizim evde hayat çok hareketli
başlıyor, sonra kanala geliyorum. Kanalda da belli bir rutinimiz var. Program için hazırlıklar yapılıyor, programla ilgili
gündem konuşuluyor, daha sonra kusursuz olmak adına
böyle süslenip püslenip büyük bir enerjiyle seyircinin karşısına çıkıyorum.
EBRU ÖZBİR: Sizin mutluluk formülünüz nedir?
ESRA EROL: Ben yaşadığım hayatı seviyorum, bu şartları
seviyorum, hayatla ilgili çok büyük beklentileri ve hırsları
olan biri değilim. Çok azimliyim, çok çalışkanım ama benim yaşayacağım bir kader varsa da hep ona teslimim,
biraz tevekkülcüyüm herhalde. Canlı yayında kavga da
edebilirim, çok kötü bir olay da yaşayabilirim ama hepsi
burada bitiyor. Burası aslında hayatımın merkezi diyebilirim. Sen de şahitsin ki çok ağır hastalıklar geçirmeme
rağmen yayının son dakikasına kadar burada yatıp sonra
hiçbir şey yokmuş gibi oraya çıkabiliyorum. Burası benim
hayatımın ışığı, bana enerji veriyor. Ben kendimi evde
oturan bir kadın olarak hayal edemiyorum yani evde de
otursam mutlaka bir şey yapmam, topluma faydalı olmam lazım. O faydalı olma duygusu ve dürtüsü de beni
her zaman enerjik kılıyor.
EBRU ÖZBİR: Bir sürü insan katılıyor programınıza ve
size güvenip geliyorlar. Onlara umut olduğunuzu düşünüyor musunuz
ESRA EROL: Ben yayına ilk başladığım gün nasılsam hala
çizgisinden bir adım bile değişmeyen, sadece kendini
geliştiren biriyim. Evlendiriyorken umut olmuyorum ama

ram, and try to make contact with sponsors. In other
words, I was a crew by myself there. I was also working
in the advertising department, so I learned about marketing. Then the channel made a big move and frounded
a channel called Technology Channel which started to
be broadcasted in Dıgıturk. I took part in the founding
team of this channel and there I met the most important
figures of the sector. I also prepared and presented a
program called “Siemens Mobile Kuşak” with the sponsorship of Siemens. Then I presented a women’s morning
show in the local media of Doğan Group. Afterwards I
was preparing to play a part in another TV-series project
again, I got an offer from Flash TV. Since that day, I am
producingmarriage or matchmaking programs.
EBRU ÖZBİR: What do you do till the live broadcast?
How is your preparation process? Can you please tell
us a bit about these?
ESRA EROL: I usually do exercise three days a week.
Apart from it, there are meetings and dinners about the
projects. Of course, I try not to neglect my friends. But
the most important part of my life is İdris Ali. I spend
most of my time with him. In our home, life begins sof
ast in the mornings. Then I go to the channel where we
have a certain routine. We prepare for the program and
speak about the agenda of the day. Then I deck myself
out to confront the audience more energetically.
EBRU ÖZBİR: What is your recipe for happiness?
ESRA EROL: I love the life I have. I am satisfied with my
present conditions and I am not that an ambitious person having big expectations from life. I am determined
and hardworking and I am ready to accept whatever fate
prepares for me. I think I am a kind of fatalist. I may have
a quarrel or have an unpleasant experience on air but I
know that everything has an end. I can call this set the
center of my life. You are also a witness that even if I am
seriously ill, after lying backstage till the last moment,
I can behave as if nothing is wrong before the camera.
Here is the light and energy source of my life. I cannot
imagine myself as a woman sitting at home all day. I
mean, if I had tol ive at home, I would do something that
is benefiacial to the society. The sense of being beneficial to others always make me feel energetic.
EBRU ÖZBİR: Lots of people attend your program
trusting you. Do you think you are a source of hope
for them?
ESRA EROL: I did not change at all but only developed
myself since I first started broadcasting. I do not consider myself a source of hope when I wed people but as
you know, I carried out a two-year social responsibility
project. We gave free psychological counseling service to
more than six thousand women in Fatih, Bolu and Düzce
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benim sosyal sorumluluk
projem vardı biliyorsun. İki yıl
boyunca Fatih, Bolu ve Düzce’de toplam üç bölgede 6
binden fazla kadına ücretsiz
olarak psikolojik danışmanlık
hizmeti verdik. İşte o zaman
bir işe yaradığımı düşündüm.
Çünkü o zaman insanlara bir
hizmet götürüyorsunuz ve
bu hizmeti götürebilmek için
de hiç kimseden destek almıyorsunuz. Kendin bir proje
yaratıyorsun, o projeden bir
kaynak elde ediyorsun ve
para kazanıyorsun. Bu proje,
bir lirasını bile cebime girmeden finanse ettiğim, beni
çok mutlu eden bir işti.
EBRU ÖZBİR: İnsanların
size güvenmeleri, evlenmek için size geliyor olmaları
ağır bir sorumluluk değil mi? Nasıl başa çıkıyorsunuz?
ESRA EROL: Onlara ev, araba, mal mülk vermiyorum,
elle tutulmayan gözle görülmeyen bir şey vaat ediyorum. Fakat burada önemli olan onların benden istemesi
değil bunu gerçekten kalben istemeleri. Ne kadar iyi
niyetli, empati yeteneği güçlü, iyi insanlar olurlarsa zaten
amaçlarına ulaşırlar. Ben bu anlamda bir elçi olduğumu
düşünüyorum.
EBRU ÖZBİR: Evlendirme programı dışında nasıl bir
program yapıyor olmayı hayal ederdiniz?
ESRA EROL: “Komedi Dükkanı” gibi bir program yapıyor
olmayı çok isterdim.
EBRU ÖZBİR: “Kara Duvak” ve “Sessiz Kadınlar” gibi
çok ilgi gören iki kitap yazdınız. İlerde tekrar başka
bir kitap yazmayı düşünüyor musunuz?
ESRA EROL: Aslında programda yaşadığımız çok komik
diyaloglar var. Oradan yola çıkarak yazmak istediğim bir
şey var ama bu yıl tembelliğim üzerimde. Önümüzdeki
yıllarda düşünüyorum tabii ki.

over two years. Then, only
then I thought I was doing
something beneficial. For
then you bring a service to
people without getting support from anyone else. You
create a Project by yourself,
you generate a source and
earn money. That was a
very satisfying Project which
I did without taking any financial support elsewhere.
EBRU ÖZBİR: People trust
you too much and come to
you for finding partners;
is not this a heavy responsibility? How do you cope
with this feeling?
ESRA EROL: I do not give them houses, cars or any property. I promise them an intangible, invisible thing. But
what’s important here is not that they want this from
me but whether they want this by heart. The more they
are pure-minded and emphathetic, the easier they reach their goal. I see myself as a messenger in this sense.
EBRU ÖZBİR: Apart from matchmaking shows, what
kind of programs would you like to make for TV?
ESRA EROL: I would like to make programs like “Komedi
Dükkanı.”
EBRU ÖZBİR: You wrote two books which drew interest: “Kara Duvak” (The Black Veil) and “Sessiz Kadınlar” (Silent Women). Do you have any other book
projects?
ESRA EROL: In fact there are many funny dialogues in
our program. I want to write things based on these moments but this year I feel myself very lazy. But of course, I am planning such a project for forthcoming years.

EBRU ÖZBİR: “Mavi Kapak Kampanyası” ve “Umut
Evi” gibi pek çok sosyal sorumluluk projesi yaptınız.
Bugüne kadar bizim bilmediğimiz başka neler yapıldı?

EBRU ÖZBİR: You carried out many social responsibility campaigns such as “the Blue Cap Campaign”
and the “House of Hope.” What projects did you carry outi which we do not know?

ESRA EROL: Bizim arka tarafta, ekrana yansıtmadığımız bir projemiz var. Doğu’daki ihtiyacı olan çocuklara,
kırtasiye malzemeleri, ayakkabı, mont yani onlar için ne
lazımsa onları gönderiyoruz. Oradaki çocukların hayatını
kolaylaştırmak için elimden geleni yapıyorum.

ESRA EROL: We have a project at the rear, which we
do not reflect to screens. We send stationaries, shoes,
coat or whatever they need to poor children. I try my
best to make their life easier.

EBRU ÖZBİR: Yayın öncesi bana zaman ayırdığınız
için çok teşekkür ederim.

EBRU ÖZBİR: Thank you for sparing us time before
broadcast.
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Röportaj-Interview: Gamze Etyemez

YÖNETİCİLERİ YÖNETEN İŞ
REKLAMCILIK
THE BUSINESS MANAGING MANAGERS: ADVERTISING

R

eklam sektöründe birbirinden güzel işlere
imza atan Zengin Medya’da staj yapan bir
öğrenci olarak, reklamcılık üzerine şirketin
sahibi ve Özel Marmara Anadolu Meslek
Lisesi’nin 2001 mezunlarından olan Emre Zengin ile
sohbet ettik.
GAMZE ETYEMEZ: Reklamcılık sektörünü tercih etmenizin sebebini açıklayabilir misiniz?
EMRE ZENGİN: Günümüzün sektörü bugün nasıl internetse, bizim iş alanımızı tercih ettiğimiz dönemde de
geleceğin sektörü reklamcılıktı. Mesleğimi belirlemede
bu neden etkili oldu. Düşünce anlamında bakacak olursak; yaratıcılık ve üretmek her zaman ilgimi çekmişti ve
bunu ben reklamcılıkta buldum.
GAMZE ETYEMEZ: Bulunduğunuz sektörden memnun musunuz?

Our student Gamze Etyemez who is doing internship
at Zengin Media which puts its signature under
works more beautiful than the other in the
advertising sector interviewed on advertising with
the company’s owner Emre Zengin who is also
a 2001 graduate of Marmara Private Anatolian
Vocational High School.
GAMZE ETYEMEZ: Could you explain us why did you
opt for a career in the advertising sector?
EMRE ZENGİN: Just as today’s promising sector is
the Internet, at the time when we were choosing our
working area advertising was seen such. This proved
influential on my choice of profession. If we consider this
in terms of the rationale of my choice, I have always been
inetersted in creativity and productivity and I find this in
advertising.
GAMZE ETYEMEZ: Are you satisfied with the sector
you are in?

EMRE ZENGİN: Her ne kadar ülkemizde reklamcılık belli
duvarlar ve sınırlar içerisinde kalmış olsa da sektörden
memnunum. Çünkü bize her zaman pozitif enerji ve
yöneticiyi yönetme olanağı sağlamaktadır. Bu da hayat
standardımızı ve insanların bize bakışını saygın hale getirmektedir. Bu yönde kazancı çok olumludur.

EMRE ZENGİN: Although in our country advertising has
remained limited in certain senses, I am satisfied with
the sector. For working in this sector always provides us
positive energy as well as the opportunity to manage
managers. And this means a good life standard and
makes you an esteemed person in the eyes of others. So
in terms of such gains it’s a favorable profession.

GAMZE ETYEMEZ: Bir reklam çekiminin aşamalarını
anlatabilir misiniz?

GAMZE ETYEMEZ: Could you tell us the process of ad
shooting?
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EMRE ZENGİN: In ad shooting, first we determine our
target group and ascertain the vision and mission of the
institution, establishment or person we would shoot
the film for. Thereafter we prepare the script of the
commercial so as to build a bridge between the target
group and our customer. And in the production process
we produce the visual images of our campaign and
present them to our target group. Finally, we investigate
the echoes of the campaign from press release and
learn about success from the statistics.
GAMZE ETYEMEZ: Could you explain us the
significance of the motto “Think globally, act
locally” for the advertising sector?

EMRE ZENGİN: Reklam çekiminde ilk önce hedef kitlemizi belirler ve reklamını yapmak istediğimiz kurum,
kuruluş ya da bireyin vizyon ve misyonunu tam anlamıyla
öğreniriz. Sonrasında hedef kitleyle kurum, kuruluş ya da
bireyin arasında bir köprü kurarak kampanya senaryosunu hazırlarız. Prodüksiyon aşamasında ise kampanya
görsellerimizi elde eder, kitle iletişim araçları ile hedef
kitlemize sunarız. Finalde basın bültenleri ile yansımalarımızı alır, istatistiklerimizle başarımızı görürüz.
GAMZE ETYEMEZ: Reklam sektöründeki “Küresel
düşün, yerel uygula” sözünü bize açıklar mısınız?
EMRE ZENGİN: Bu dünya çapında hizmet veren kurumların izlediği reklam tekniğidir. Yani dünya çapında hizmet
verdikleri için her toplumun kültürü ve değerleri göz
önüne alınarak hazırlanan reklam kampanyalarıdır. Örneğin; Coca-Cola’nın iftar reklamı yapmasını buna örnek
verebiliriz.
GAMZE ETYEMEZ: Bu sektörde yer edinebilmek için
neler yapmak gereklidir?
EMRE ZENGİN: Reklamcılıkta yer edinebilmek, teknik
anlamda reklam tekniklerini bilmek ve toplumla bunu
özdeşleştirebilmekle alakalıdır. Profesyonel seviyede
muhatap olmak ve talepleri profesyonel bir iş seviyesinde karşılamak kalıcılığı beraberinde getirir.
GAMZE ETYEMEZ: Reklamcılığın avantaj ve dezavantajları nelerdir?
EMRE ZENGİN: Ülkemizde reklamcılık fazla gelişemediği
için yapılan birçok reklam hedef kitle tarafından pozitif
karşılanabilir. Bu anlamda ülkemizde reklamcılık diğer
ülkelere nazaran daha kolay bir şekilde yürütülebilir.
Söz konusu yaratıcılık ve üretimi hedef kitleye sunmak
olduğu için kişi gelişimini yüksek düzeyde etkilemektedir, kazancı da bu oranda büyüktür. Dezavantajlarına
gelecek olursak; ülkemizde reklamcılığa ayrılan bütçeye
yüksek oranda gereksiz ve fazla gözüyle bakılıyor. Bu

EMRE ZENGİN: This is an advertisement/commercial
technique that is followed by companies rendering
service throughout the world. Since they have a
global scope of service, they prepare advertisement
campaigns taking the culture and values of every
society into account. We can cite the iftar and ramadan
commercials of Coca-Cola as an example.
GAMZE ETYEMEZ: What should one do in order to
attain a place in this sector?
EMRE ZENGİN: One should know about the
advertisement and commercial techniques and be
able to assimilate this knowledge into the social fabric
in order to attain a place in the advertising sector.
Acting professionally and meeting the demands of the
customers with quality works bring permanence with it.
GAMZE ETYEMEZ: What are the advantages and
disadvantages of advertising?
EMRE ZENGİN: Because in our country the advertising
sector is not developed enough, most ads and
commercials may often be received positively by
target groups. In this sense, compared with other
countries, advertising can be carried out more easily
in our country. Since in advertising what is at stake
is to present the creative and productive potential
to the target group, it has a great influence on
personal development, and its financial acquisition
is proportionally high. As for its disadvantages, in our
country budgets for advertisements and commercials
are generally considered unnecessary. And accordingly,
advertising is reduced to mere commerce. So progress
in the sector naturally occurs very slowly and remains at
a certain level. And this brings a global level of inefficacy
to our country.
GAMZE ETYEMEZ: What do you recommend for
the young friends who will prefer a career in
advertising?
EMRE ZENGİN: Our friends who prefer a career in this
sector should first see the advertising examples in
other countries if they have the opportunity. It will yield
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doğrultuda da reklamcılık sadece ticarete indirgeniyor.
Haliyle gelişim yavaş oluyor ve belirli seviyede kalıyor. Bu
da ülkemize küresel bazda bir başarısızlık getiriyor.
GAMZE ETYEMEZ: Bu sektörü tercih edecek genç
arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir?
EMRE ZENGİN: Bu sektörü tercih eden arkadaşlarımız,
öncelikle imkanları varsa diğer ülkelerdeki reklamcılığı
görmelidirler. Sistemin teorisini öğrendikten sonra pratiğini farklı ülkelerde tecrübe edinebilirlerse bu onlara
mükemmel sonuç verir. Ülke içerisinden tavsiyem ise
teknik donanımı edinebilmeleri ve araştırma geliştirmeyi
güzel saptamalarıdır. Toplumu ve tekniği bilen reklamcı
başarılı sonuçlar elde edebilir. En önemlisi kesinlikle etik
çerçevede hareket edilmelidir.
GAMZE ETYEMEZ: Son zamanlarda küresel çaplı
düşündüğümüzde ülkemiz reklamcılıkta hangi seviyededir?
EMRE ZENGİN: Ülkemiz küresel çapta ses getirebilmiş
değil. Bu sektörün öncüleri de ülkeleri taklitten ibaret
kalıyor. Dünyada ilk yüzde 45’lik dilime ancak girebiliyoruz ama sosyal medya kullanımının artması ve talep
olması reklamcılıkta seviye atlamamızı sağlamaktadır.
Ancak ülkemiz şu an hak ettiği seviyede değil.
GAMZE ETYEMEZ: Reklamcılıkta metinler arası okuma, sübliminal yani bilinçaltına yönelik mesaj ve
renklerin etkisinden söz edebilir misiniz?
EMRE ZENGİN: Metinler arası okuma; hedef kitleye
yayınlanan reklamdan, alt metinden mesaj vermektir.
Asıl amaç bir ürünü tanıtmak olsa da o kültüre empoze edilmek istenen bir düşünce biçimi veya düşünce
erozyonu amaçlanır. O kültüre reklam altından başka
amaçlarla saldırmak Amerika’da başlamıştır. Sübliminal
mesaj, metinler arası okumayla benzerlik gösterse de
daha çok diyalog seklinde gelişir. Konuşmada bilinçaltına
söylenenden başka düşünce yerleştirilir. Amaç dolaylı
anlatımla bilinçaltına istenileni yerleştirmek ve bunu
hissettirmeden başarmaktır. Afrika savaş görüntüsünde
Pepsi’nin bir şişesinin olması firmanın büyüklüğünü göstermektedir ve insanlar savaşı görse de arada bilinçaltına Pepsi yerleşmektedir. Renklerin etkisi psikolojiye göre
kullanılır. Renkler ayrı ayrı birer anlam ifade etmektedir.
Reklamcılar bunu çok kullanırlar. Örnek verecek olursak;
yeşil rengin huzur ve güven izlenimi, kahverenginin ise
ciddiyet ve dayanıklılık etkisi vardır. Bu renk etkileri de
reklamda daha etkili sonuçlar almayı sağlamaktadır.
GAMZE ETYEMEZ: Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.

perfect results for them if they can practice and gain
experince in other countries after they learn about the
theory of the system. But my recommendation for the
local sector is that they should equip themselves with
the necesary technical knowledge and well establish
research and development. An advertiser who knows
the technique and the society she/he works in will get
good results. Yet the most important thing is to act
ethically.
GAMZE ETYEMEZ: When we consider globally, what
is the level of our country in the field of advertising
recently?
EMRE ZENGİN: Our country have not had a
considerable impact on a global scale yet. The pioneers
of the sector often remain on the level of imitation. We
can hardly enter the first 45 percent slice in the world.
However the increase both in the use of social media
and in demands brings with it a certain progress in
advertising. But unfortunately, our country is not at its
deserved position in the world.
GAMZE ETYEMEZ: Could you give us information
about the effects of intertextual reading as well as
of subliminal messages and colours oriented at the
subconscious in advertising?
EMRE ZENGİN: Intertextual reading is to give
subtextual messages to the target group. Although the
main purpose here is the promotion of the product, it is
intended for the imposition of a certain way of thinking
on a certain culture or the erosion of a particular way
of thinking. It has been initiated in the USA with the
aim of attacking an enemy culture from beneath the
advertisement/commercial. As to subliminal message,
though it bears resemblance to intertextual reading,
it rather proceeds in the form of dialogue. It serves for
the placement of a thought other than the expressed
one. The purpose here is to place an intended message
into the subconscious via indirect speech and to
achieve this without making it felt. For example, the
appearance of a Pepsi bottle in the African war shows
the greatness of the company, because when people
see the war scenes, the image of Pepsi is placed in
their subconscious. The impact of colours is also used
in advertising according to psychology. Advertisers
frequently use this means. To give an example, green
makes an impression of peace and safety while Brown
leaves an impression of solemnity and endurance. The
impact of colours provides more effective results in ads
and commercials.
GAMZE ETYEMEZ: Thank you for sparing us time.
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Röportaj-Interview: Esma Aslıbay

KOCA KAFALAR İLE FIRILDAK AİLESİ’NİN
YARATICISI VAROL YAŞAROĞLU
KAFALAR”
VAROL YAŞAROĞLU, THE CREATOR OF “KOCA
AND “FIRILDAK AİLESİ”

T

ürkiye’nin yetişkinlere yönelik ilk animasyon
dizisi olan Fırıldak Ailesi’nin yapımcısı, karakterlerinin yaratıcısı, Grafi2000’nin kurucusu Varol
Yaşaroğlu, arkadaşımız Esma Aslıbay’la çizgi
film serüvenini paylaştı.

Varol Yaşaroğlu, the producer and the character creator
of “Fırıldak Ailesi” (Fırıldak Family), the first adult-oriented
animation TV-series of Turkey and the founder of
Grafi2000 shared his cartoon adventure with our friend
Esma Aslıbay.

ESMA ASLIBAY: Kısaca kendinizden söz eder misiniz?

ESMA ASLIBAY: Can you please tell us a bit about
yourself?

VAROL YAŞAROĞLU: Yaklaşık 5 yaşından beri karikatür
çizen, bir çizgi film izlediğimde “İleride ben de böyle bir
şey yapmak istiyorum.” diyen biriydim. İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği’nde okudum. Ardından da İstanbul Üniversitesi Para Banka bölümünde yükseklisans yaptım. Ama
dönüp dolaşıp çizgiye yöneldim ve Güneş Gazetesi’nde
karikatürler çizmeye başladım. Daha sonra “Plastik Şov”
adlı televizyon dizisinin metin yazarlığı ile görsel yönetmenliğini yaptım.
ESMA ASLIBAY: Çizmeye nasıl başladınız? Kendi tarzınız nasıl oluştu?

VAROL YAŞAROĞLU: I have been drawing caricatures
since the age of five. And I was a kind of person who
would say “I also want to make something likes this”
whenever watching a cartoon film. When I graduated
from Izmir Atatürk High School, I studied in the
department of Construction Engineering at Istanbul
Technical University. Then I took my master degree from
the department of Money-Bank department of Istanbul
University. But after university life, I turned towards
drawing again and began to draw caricature for Güneş
newspaper. Afterwards, I worked as the scripter and
cinematographer of the TV-series, “Plastik Show.”

VAROL YAŞAROĞLU: Çizmeye 5-6 yaşlarında falan başladım. O zamanlar sadece TRT vardı, onu izlerdik. Orada

ESMA ASLIBAY: How did you begin drawing? And how
did your drawing-style develop?

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 11 / JUN 2014 / 69

belli başlı çizgi filmler vardı; Pembe Panter, Temel Reis
gibi. Benim en çok Pembe Panter’in hareketleri, yürüyüşleri hoşuma giderdi. He-Man’i de hiç sevmezdim, oradaki
hareketler bana saçma sapan gelirdi. Pembe Panter’i
şimdi bile izlesem çok başarılı buluyorum. Bana hala çok
modern geliyor. Çizgileriyle, anlatımıyla benim ilk göz ağrım. Defterlerime hep onu çizerdim. Şimdi düşünüyorum
da 5-6 yaşlarındaki bir çocuğun görsel algısıyla Pembe
Panter’i beğenmesinin nedeni aslında iyi çizgi ile kötü
çizgiyi ayırabiliyor olmasıymış. Sonrasında ben hep çizdim.
Babam yurtdışına çıktığında bana çizgi roman karakterli
defterler getirirdi. O zamanlarda Türkiye’de kapağında
çizgi roman karakterli defterler yoktu. Ben üstünde karakteri var ama içinde maceraları yok deyip o defterleri
çizgi roman haline dönüştürürdüm. Çizgi deneyimim böyle başladı.
ESMA ASLIBAY: Grafi2000 Prodüksiyon’un kurulma
fikrinin doğuşu ve hayata geçirilmesinden söz edebilir misiniz?
VAROL YAŞAROĞLU: Benim ilk bilgisayarım bugün bütün
grafik ve reklam ajanslarında kullanılan tabletti. O tableti
görünce dünyalar benim olmuştu. O gece uyuyamamıştım. Ertesi sabah kalktığımda yepyeni bir insandım.
Bilgisayarla tanışmamdan itibaren kendimi geliştirmem
çok çabuk oldu. Ardından Grafi2000.com diye bir site
kurduk. 1999’un tam sonu, 2000’lerin başıydı. Onun için
adını Grafi2000 koyduk. Orada benim küçüklüğümden
beri hayalim olan animasyonları canlandırmaya başladım.
Artık bir bilgisayar, bir kalem ve bir mikrofonla bir animasyon yaparak internetten paylaşma şansına sahiptim.
Daha internetin adını yeni yeni duyurmaya başladığı, belki
birçok insanın e-mail adresinin olmadığı bir dönemdi.
Grafi2000.com adıyla açtığım internet sitesinde benim
gibi animasyon yapan kişilerle tanıştım. İlk şirketimiz
benim evimde kuruldu. O şirketi kuran web masterimiz
Bülent Kelleroğlu adlı arkadaşımızdı. İlk çekirdek ekip
oydu. Benim eve geliyordu. O bir odada, ben bir odada
çalışıyorduk. Sonra ekibe Berk ve diğerleri katılınca ev
belli bir süre sonra çekilmez hale geldi. Çoğaldığımızda
artık olay home ofisten çıkmıştı. Bir nevi Grafi2000 böyle
ortaya çıktı. Son aşamada artık 40 kişi falan olduk. Artık
bir eve sığmamız imkansızdı. Biz de Ortaköy’de bulunan
bu eve taşınmak durumunda kaldık. Şu anda onlarla bu
şirketi yürütüyorum. Daha sonra biz Kanal D’ye Grafi2000
Komedi diye bir program yapmaya başladık. Orada hem
animasyon üzerinde durduk, hem de değişik skeçler yazdık. Sonraki maceram da “Koca Kafalar” oldu. Daha sonra
da en büyük hayalimiz olan yetişkinlere yönelik çizgi film
yapma fikrini hayata geçirdik.
ESMA ASLIBAY: Bize çizgi film yapma tekniklerinden
söz eder misiniz?
VAROL YAŞAROĞLU: Çizgi filmde pek çok değişik teknik
var. Ama şu an dünyada en popüler olan teknik, üç boyutlu teknik. Bildiğimiz 3D tekniği. Bütün sinema filmleri

VAROL YAŞAROĞLU: I began drawing at the age of
five or six. Those days, there was only TRT and we grew
watching the cartoon films TRT broadcasted: Pink
Panter, Popeye, etc. What I liked most back then were
the gestures and the walking style of Pink Panter. I did
not like He-Man at all, the gestures of whom would
seem to me foolish. Yet even now I find Pink Panter very
successful and very modern. It is my first love with both
its drawings and visual expression. And I would always
draw Pink Panter to my notebooks. When I look back, I
think that the reason why I liked Pink Panter most was
the ability to sort good drawing from the bad as a little
child. Later on I went on drawing. When my father went
abroad, he would bring me notebooks on which there
were characters of comis strips. Then there were no
such notebooks in Turkey. And I would convert those
notebooks to comic strips thinking that the adventures
of the characters on the cover were lacking. My drawing
experience started as such.
ESMA ASLIBAY: Could you tell us how the idea of
founding Grafi2000 arose and actualized?
VAROL YAŞAROĞLU: My first computer was one of
those digital tabloids that are used in all graphic and
advertising agencies today. I felt on the top of the
world when I first saw that digital tabloid and I could
not sleep that night from excitement. I was a brand
new person when I woke up that morning. I have rapidly
improved myself since I had that computer. Then we
created a website called Grafi2000.com at the end of
the year 1999 and at the beginning of 2000. That’s why
we called it Grafi2000. There I began to animate the
animations, which was my childhood dream. I had the
chance to create an animation by using a computer, a
pen and a microphone, then share it on the Internet. It
was a period when even the name of the Internet was
only beginning to be heard and few people had e-mail
address. Via Grafi2000.com I met with people who were
dealing with animation like me. The location of our first
company was my house. ,The founder of the company
was our friend Bülent Kelleroğlu who was a webmaster.
We too were the core team. Bülent would come to my
house and we would work in separate rooms. Then
Berk and others joined the team and my house became
intolerable as an office. Grafi2000 arouse out of a home
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bu 3D dediğimiz teknolojiyle yapılıyor. Şu an mimarlık bürolarında da bu programlar kullanılıyor. Evi ilk başta inşa
etmeden önce onun üç boyutlu modelini oluşturuyorlar.
Aynen karikatürde de bu geçerli. Bir kız karakterinin önce
bilgisayarda bir heykelini yapıyorsunuz, böylece onu her
açıdan bilgisayardan görebiliyorsunuz. Yani 360 derece
döndürebiliyorsunuz. Sonra ona kemik sistemi yerleştiriyorsunuz. Aynen bir insan vücudunda olduğu gibi. Artık
oradaki kız çocuğu hareket eden bir kukla haline dönüşüyor. Animasyon işte böyle yapılıyor. Belli bir şeyi modelledikten sonra göz kapakları açılıp kapanan, elinizde oynayabileceğiniz oyuncak bir bebek gibi bir karakter yaratıyorsunuz. Bir de Cartoon Network kanalında Sünger Bob,
Pembe Panter gibi çizgi filmlerde 2D animasyon denilen
yöntem kullanılıyor. Biz de daha çok bu teknikten hareket ediyoruz. Fırıldak Ailesi 3D ile değil de 2D tekniğiyle
yapılan bir iştir. Üç boyutlu teknolojiler sadece bize yardımcı oluyor. Diyelim ki bir mekanı tasarlayacaksın, orada
da bir otobüs var. Otobüsü 3 boyutlu tasarlayıp bunu 2
boyutlu programın içerisine yerleştiriyoruz. Bizim karakterler onun içinde hareket ederlerken otobüs de hareket
edecek, sağa sola savrulacak. Bir de slow motion tekniği
var. Bu teknikte de yine bebek örneği vereyim, somut elle
tutulan bir bebek maketi yapılıp bir zemin üzerinde kare
kare hareket ettiriliyor. Kolu kaldırılıyor, başı döndürülüyor.
Tüm hareketler fotoğraf makinesiyle kare kare çekilip
montajlanıyor. İzlenirken bilgisayarda mı klavyede mi
yaratıldığını insan gözü algılayamıyor.
ESMA ASLIBAY: İyi bir animasyoncu nasıl olunur?
VAROL YAŞAROĞLU: Animasyon dediğimiz olay bir ekip
işi. Animasyoncu teknik olarak değil sezgisel gücünü kullanabilen, bakış açısı olabilen bir insan olmalı. Yaratıcılık
olursa o en güzeli. Yaratıcı olmasa bile hayal edebiliyor
olması gerekir. Animasyonda sınırlı hareketleri iyi yapabilen kişi iyi animasyoncu, gereksiz karelerle uğraşan kişi
kötü animasyoncu oluyor. Kolunu kaldırmasını istiyorsam
tek hareketle kaldırmalı. Dolandırıp yamuk hareketler
yapması bizim için diğerinden daha iyi olması anlamına
gelmiyor. Bizim için önemli olan anlatımın iyi olması. İyi bir
animasyondan kastımız bu olmaya başladı.
ESMA ASLIBAY: Baba Haber Bülteni projesine nasıl
başladınız? Amacınız nedir?
VAROL YAŞAROĞLU: Bir gün bilgisayarın başında otururken benim ilk göz ağrım olan fotoscope programında
önce bir fotoğraf yerleştirdik, kafayı biraz büyütelim
derken “Aaa, bak ne kadar komik oldu. Acaba bu fotoğraf
değil de video olsa nasıl olur?”dan çıktı her şey. Biz kendi
kafamızı çekip yerleştirdik. Alt tarafı dans ediyor ama senin kafan var üzerinde. Biz ilk başta sadece buna güldük.
Ama sonradan bunun üzerine bir metin yazalım dedik.
Birkaç haber spikerinin laflarını değiştirip küçük çapta bir
skeç hazırladık. Ona da çok güldük. Bizim bu kadar güldüğümüz şeye insanlar da güzel tepkiler verecektir diye
internette yaymaya başladık. Gerçekten de ciddi anlam-

office. Finally, our number rose to 40 as the crew. And
because we could not fit into a house, we had to move
to a larger house in Ortaköy. Then we began to make
a TV programme called Grafi2000 Komedi for Kanal D.
We both prepared animations and wrote sketches. My
later adventure was “Koca Kafalar.” And afterwards we
actualized the idea of making cartoons for adults, which
was our biggest dream.
ESMA ASLIBAY: Could you tell us about the techniques of cartoon film production?
VAROL YAŞAROĞLU: There are many techniques of
cartoon production. But today the most popular one
is the technique we call 3D. All the motion-pictures
are produced via this three-dimensional technology
throughout the world. Architects offices are also using
3D programmes at the present. Before they begin to
construct a building, they create a 3D model of it first.
This is the same for caricature production. First you
create the virtual sculpture of a cartoon character in
the computer. By this way, you can see the character
from every angle. I mean you can rotate it 360 degrees.
Then you place a skeletal system in the body just as
in the human body. Then the character becomes a
puppet which can move. This is how an animation is
created. After modelling a particular character, you
can turn it into a baby doll that can move and clip its
eyes. There is also the 2D technique which is used in
cartoons like Sponge Bob and Pink Panter. We rather
use this technique as base. For example, “Fırıldak Ailesi”
is an work that is produced via 2D, not 3D. We use 3D
technologies merely as support. Let’s say that you
have to design a space and there must be a bus in it.
Then we design the bus in 3D and we install it in a 2D
program. So we provide that the bus moves according
to the movements of the characters. Besides these
two, there is the slow motion technique. For example,
in this technique you create a concrete baby doll model
and move it frame by frame on the ground. You lift its
arms, turn its head, etc. Then you take photo of each
movement and montage these photos. When you watch
it after production, your eye cannot perceive if it is
produced via computer or keyboard.
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ESMA ASLIBAY: How can one be a good animator?

da çok kişi tarafından izlendi. İlk başta Dream TV’de, daha
sonra Kanal D’deki Dobra Dobra adlı magazin programının
arasında yayınlandı. Beğeniler Kanal D’de Özgü Namal’ın
sunduğu bir gece şovuna dönüşmesine neden oldu. O
sırada rahmetli Mehmet Ali Birand’dan haberin önüne
haberi kuvvetlendirici kısa bir şey yapma teklifi geldi. Biz
de Koca Kafalar’ı haber formatına uyarlamayı düşündük
ve Koca Kafalar’la Baba Haber Bülteni böylece ortaya
çıkmış oldu. Amacı mizah dergilerindeki haftalık gündemi
değerlendirip izleyiciye mizahi bir şekilde sunmak.
ESMA ASLIBAY: Baba Haber Bülteni’ni çok uzun yıllardır keyifle izliyoruz. İlk başlarda bu kadar çok ilgi
göreceğini tahmin ediyor muydunuz?
VAROL YAŞAROĞLU: Doğrusu ilk başlarda bu kadar çok
başarılı olabileceğimiz konusunda tereddütlüydük. Biraz korkarak işe başladık. Önceleri “Türkiye’de çizgi filmi
çocuklar izliyorlar, yetişkinlere yönelik animasyon acaba
izlenir mi?” diye endişe duyuyorduk. Koca kafalar bir
animasyon örneği. Bir de kafalar yerleştirme olduğu için
yani her şeyi vücutlarla anlatacağımız için oradaki jestler
ve mimiklerin canlı gibi olması ve izleyiciyi yakalaması
gerekiyordu. Sanırım hepsi birleştiğinde insanlar onun bir
animasyon olduğunu unutuyorlar.
ESMA ASLIBAY: Sizin yapımcılığını üslendiğiniz Fırıldak Ailesi adlı çizgi film aslında yetişkinler için yapılan ilk çizgi film. Bu proje nasıl ortaya çıktı?
VAROL YAŞAROĞLU: Çocuk çizgi filmi yaptığınızda karakterlerin pek çoğu çocuktur. Okul öncesine çizgi film
yaptığınızda bir çocuğun başından geçen maceralar
çocuğun daha çok hoşuna gider. Yetişkinlere yönelik bir
şey yaptığınızda da ya bir aileyi ya da bir gencin başından
geçenleri konu alırsınız.
ESMA ASLIBAY: Bu çizgi film aslında tam bir Türk ailesini anlatıyor. Sabri baba olsun, Yıldız anne olsun,
Tosun bebek olsun... Bu karakterler tamamen hayali
mi yoksa esin kaynağınız var mı?

VAROL YAŞAROĞLU: What we call animation is a
team work. A good animator is one who can use her/
his intuitive powers as well as technical capabilities
efficiently and have a penetrative perspective. If she/
he is creative, that’s the best. But even if she/he is not
creative, she/he must have the ability to imagine. In
animation, while the ones who can make the best of
limited movements are considered a good animator,
the ones who engaged in unnecessary frames are
considered bad animators. If I want the character to
raise her arm, I should have her raise it in single action.
That the animation character also moves other sides
of her body does not mean that she is better than the
one who only moves her arm. What is important for us is
how good the expression is. That’s what we mean by a
good animation.
ESMA ASLIBAY: How did you begin the project of
“Baba Haber Bülteni”? What is the purpose?
VAROL YAŞAROĞLU: One day, when I was sitting at the
computer, we installed a photograph using fotoscope,
the programme that I first used in my career and while
we were trying to amplify the head of the figure a bit,
we said “Look how funny it is! What if it is a video instead
of a photograph.” And everything began with this. Then
we took the photo of our own heads and installed them.
After all, some people are dancing but your head is
installed on their shoulders. This made us laugh at first.
But then we decided to write scripts for these images.
Then we changed the words of some newsreaders and
prepared simple sketches. This made us laugh further.
Afterwards, we began to webify these videos on the
Internet thinking that other people would laugh what
made us laugh so much. And indeed the videos were
watched by so many people. They were broadcasted
first on Dream TV and then on Kanal D within the
magazine programme called “Dobra Dobra.” And then
the idea was so much liked that it turned into a night
show in Kanal D, presented by Özgü Namal. Just then
the deceased Mahmet Ali Birand proposed to use these
short videos before the news so as to emphasize them.
After this proposal we planned to adapt “Koca Kafalar”
to newscast and thereby created “Koca Kafalar Baba
Haber Bülteni.” The purpose of the project is to evaluate
the weekly agenda of the comic magazines and to
present them to the audiencein a humorous way.
ESMA ASLIBAY: We are watching “Baba Haber Bülteni” with pleasure for long years. Did you expect
that the project would draw so much interest in the
beginning?
VAROL YAŞAROĞLU: To be frank, we were hesitant
about the propective success of the project in the
beginning. So we began it a bit reservedly. At first
we were worriedly telling each other that “In Turkey
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cartoons are watched almost only by children” and we
were doubting whether adult-oriented animation would
be preferred. “Koca kafalar” is an instance of adult
animation. And since the heads are installed onto the
bodies, we have to express the gestures and mimics
vividly so as to catch the attention of the audience. But
I guess, when the bodies are combined with the heads,
people even forget that it is an animation.
ESMA ASLIBAY: “Fırıldaklar Ailesi,” the production
of which you have assumed is the first cartoon film
for adults. How did this project emerge?
VAROL YAŞAROĞLU: When you produce a cartoon film
for children, most of the characters are children as well.
When you produce cartoon films for pre-school children,
you tell the adventures of a pre-school child. And when
you make an cartoon films for adults you are supposed
to treat the story of a family or a young person, not a
child.
VAROL YAŞAROĞLU: Spesifik, yani; “A Sabri şudur.” diyebileceğim bir kişi yok. Aslında Sabri bir baba olarak hepimizin hayatındaki babalardan biri. Aslında filmdeki anneanne de hepimizin evdeki anneannesinin, babaannesinin
karışımından ortaya çıkan bir kadın.
ESMA ASLIBAY: Bugüne kadar hazırladığınız programlar arasında en çok ilgi gören hangisi oldu?
VAROL YAŞAROĞLU: Reyting açısından “Koca Kafalar”.
Ancak “Fırıldak Ailesi”nin, artık televizyonda değil de
internette yayınlandığı halde, çok kısa bir sürede çok
büyük kitlelere ulaştığını görüyoruz. Facebook’ta 350 bin,
youtube’da ise 22 binin üzerinde üye sayısı var.
ESMA ASLIBAY: Bizim bilmediğimiz yaptığınız başka
hangi projeler var?
VAROL YAŞAROĞLU: Hazırlık sürecinde olduğumuz
tarihsel bir sinema projesi var. Hazırlıklarına daha yeni
başladık. Senaryo aşamasındayız. Fırıldak Ailesi’nin mobil
oyununu çıkarttık. Android ortamda yayınlanıyor. Yakında ıpad ve ıphonelarda olacak. Hatta bu facebook’ta da
oynanabilecek bir oyun olacak. Yani mobil oyuna doğru
yönelişimiz var. Yaptığımız grafikleri bir şekilde mobil ortamına adapte ediyoruz. Benim küçüklüğümden beri hayalim bir çizgi roman yapmak. Örneğin Fırıldak Ailesi’nin çizgi
roman olmasını istiyorum. Fakat çok yoğun çalışıyoruz ve
animasyon da başlı başına bir iş. Bu iş için gruplaşmamız
gerekiyor. Şimdilik bu mümkün olmadığı için ileriye dönük
isteklerimin arasında yer almakta.

ESMA ASLIBAY: In this cartoon, the story of a Turkish family is treated. Father Sabri, Motrher Yıldız,
Baby Tosun, alla re complete Turkish characters. Are
these completely imaginary characters or do you
have a source of inspiration?
VAROL YAŞAROĞLU: There is no specific person I can
refer to as Sabri in real life. Nevertheless, Sabri is a father
like the fathers in all our lives. And Yıldız is also a woman
imagined as a mixture of mothers and grandmothers in
all our houses.
ESMA ASLIBAY: Which programme has proved most
popular among the ones you have produced up till
now?
VAROL YAŞAROĞLU: In terms of rating, it is “Koca
Kafalar.” But we witness that Fırıldak Ailesi” has reached
large masses in such a short time even though it is
featured not on TV but only on the Internet. It has
reached 350.000 members on facebook and 22.000
clicks on youtube.
ESMA ASLIBAY: What other projects are you working on?
VAROL YAŞAROĞLU: There is a historical film project
in preparation process. We have recently begun its
preparations. Now we are in the scenario phase. We
have put the mobile play of “Foroldak Ailesi” on the
market. It will soon be on ıpads and ıphones as well.
This will be played even on facebook. In other words, we
are heading towards mobile plays.We are adapting the
graphics we produced to mobile media. My childhood
dream is to create a comic book; I want, for example, to
see “Fırıldak Ailesi” as a comic book. But we are working
very intensively and animation is a work in itself. We have
to work as groups for this. But for me, adapting “Fırıldak
Ailesi” to comics format is a desire that will actualize in
the future.
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TÜRKİYE TURİZMİN NERESİNDE?
WHAT IS THE PLACE OF TURKEY IN TOURISM?

We addressed questions about the place of our
country in world tourism, which can be one of the
most brilliant elements of it to Kaya Gülersan, one
of the doyens of the sector.
MELİSA DEMİR: First of all, could you introduce
yourself?

D

ünya turizminin en parlak elemanlarından
biri sayılabilecek olan ülkemizin turizmdeki yerini bu sektördeki duayen isimlerden
Kaya Gürlersan’a yönelttik.

MELİSA DEMİR: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

KAYA GÜRLERSAN: Ankara Otelcilik Okulu’nun ilk mezunuyum. Türkiye’de, İngiltere’de, Almanya’da, Amerika’da
hem okudum, hem de çalıştım. Şimdiki Ceylan, o zamanki
İstanbul Sheraton Oteli’nin ilk Türk Genel Müdürlüğü görevini üstlendim. Antalya Skall ve POYD (Profesyonel Otel
Yöneticileri Derneği) kuruluşlarında görev aldım ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. Skall’da dünya kongresi
gerçekleştirdim. Son 18 yılın en prestijli ve en güzel kongresi oldu. Turizmin her branşında, seyahat acentalığı hariç
görev yaptım. Şimdi de özel ve güzel insanların, dillerin,
dinlerin beşiği olan bir yerde, Yenigün Şirketler Grubu’nun
aile konağı olan Mardin –Midyat Kasr-ı Nehroz’dayım.
MELİSA DEMİR: Türkiye’nin dünya turizmimdeki yeri
nedir?
KAYA GÜRLERSAN: İnsanoğlu normal olarak önce emek-

KAYA GÜRLERSAN: I’m among the first graduates
of Ankara Hotel Management School. I both worked
and studied in Turkey, England, Germany and the USA.
Then I worked as the general manager of the former
Istanbul Sheraton Hotel which is named Ceylan Hotel at
present. I took charge in the foundation of Antalya Skall
and POYD (Professional Hotel Managers Association)
and worked as Board Chairman. It has been the most
prestigious and gorgeous congress of the last 18 years.
I worked in almost all the branches of tourism except for
travel agency business. And now I’m working in a place
which has been the cradle of beautiful people, their
diverse languages and religions: Mardin-Midyat Kasr-ı
Nehroz, the family mansion of Yenigün Group.
MELİSA DEMİR: What is the place of Turkey in world
tourism?
KAYA GÜRLERSAN: Normally, a human being first
crawls, then stands up on her/his feet, learns how to
walk and when he learns it well she/he starts to run.
Yet in Turkey we are trying to run without learning to
walk. Change has been very rapid in tourism. Number
of beds at hotels has incredibly increased. The capacity
has exceeded the potential. Formerly the hotels were
managedby professionals. Now they are managed
by bosses who were formerly mere investors. The
management of hotels by bosses is a problem. And
when all-inclusive system is added to it, the problem
becomes more serious. For in the all-inclusive system
you must cut the cost in order to maximize the profit.
And if you want to cut the costs, you do it by cutting
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ler, sonra ayağa kalkar, yürümeyi öğrenir, iyice öğrendikten sonra koşmaya başlar. Biz yürümeden koşmaya
çalıştık. Gelişim çok hızlı oldu. Yatak sayımız inanılmaz
arttı. Talepten fazla kapasite oldu. Kalite istenilen yere
gelemedi. Eskiden otelleri profesyonel otelciler yönetirdi. Şimdi patronlar yönetiyor. Önceleri patronlar sadece
yatırımcıydı. Patronların otellerini yönetmesinde sıkıntı
var. Bunun üzerine “her şey dahil” de girince sıkıntı iyice
artıyor. Çünkü “her şey dahil” sisteminde kar etmek için
maliyetleri düşürmelisiniz. Maliyetleri düşürmede önemli
iki faktörden birincisi enerji, ikicisi personeldir. Enerjiden
tasarruf etmek için klimaları kapatıyoruz. Klima en büyük
enerjidir. Ne olur? Bu sefer müşteri memnuniyetsizliğini
duyarsınız. Personelde tasarruf için de kalifiye eleman
almıyorsunuz. Stajyerlerle veya yerel, işi fazla bilmeyen
personelle çalışıyorsunuz. Sonunda ne oluyor? Vermek
istediğiniz kaliteye erişemiyorsunuz. Fiyat düşürmeniz
gerekiyor. Fiyat düşünce müşteri kalitesi düşüyor. Ters
piramit yapıyorsunuz. Başarı için düzgün piramit yapmak
gerekir. Piramidi üste çıkmış sonra aşağıya inen ülkeler
var; İspanya gibi. Onların yaptığı hatalara bakalım ve bu
hataları yapmayalım. Türkiye’nin verdiklerini dünyada çok
az ülke veriyor. Ülkemizdeki gibi güzelliklerin bir arada
olduğu çok az yer var. Uzakdoğu’nun verdiği standartlar
belli, İspanya’nınkiler belli. Türkiye’de hem Uzakdoğu’nun
güzellikleri, hem denizin güzellikleri, hem de tarih güzellikleri var. Turizm Bakanlığı’nın prensipleri doğru ama işleyişi Türkiye’ye layık değil. Bir gün herkes kafasını çalıştırır,
Turizm Bakanlığı özel sektörle bir araya gelirse Türkiye
ileriye gidecektir. Ne yaparsanız yapın Türkiye’nin önünü
kesemezsiniz. Ancak saçma sapan politikalarla zarar
verebilirsiniz. Türkiye layık olduğu yere gelecektir ama
başına iyi bir şoför gelirse.
MELİSA DEMİR: “Her şey dahil sistem”den de bahsettik, Türkiye gibi bir ülke için bu doğru bir sistem mi?

energy and personnel costs first. You close the airconditioning system in order to save on energy. But
this time you encounter the problem of dissatisfied
customers. And you retrench or do not employ qualified
personnel in order to save on personnel costs. And what
happens? You cannot reach the quality level you aspire
to. You have to lower the prices this time but when
this happens, the quality of the customer drops at the
same time. You have a reverse pyramid at hand. But
for success you must have a plain pyramid. There are
countries such as Spain, the pyramids of which became
reverse in time. We must consider the faults they made
and not repeat them. There are not many countries
like Turkey in world tourism; we have many beautiful
places to see. The standards of the Far East or of Spain
is at an average level. But Turkey has the beauties of
the East, of the history and of the sea. The principles
of the Ministry of Tourism are generally correct but the
operation of them is not what Turkey deserves. If one
day everyone think straightly and the Ministry work in
solidarity with the private sector, tourism in Turkey will
surely prosper. When these conditions are met, nothing
can impede Turkey. But if you implement wrong policies,
you surely damage Turkish tourism. Turkey will come into
the position it deserves but provided that there is a good
driver at the wheel.
MELİSA DEMİR: We spoke of the “all-inclusive
system”. Is it a correct system to implement in a
country like Turkey?
KAYA GÜRLERSAN: Absolutely not but it is what sells
best nowadays. In fact, it is a good system but its
infrastructure is a bit different. You cannot implement it
as you please. You say that you will run an all-inclusive
hotel and prepare the infrastructure accordingly. But in
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Turkey almost everyone went into all-inclusive system
without having provided the necessary infrastructure.
However the all-inclusive system has its own conception.
There are definite services that should be given within
it. Do it but on condition that you are able to provide
these properly. I mean there must be specific standards
to it. And these standards must be set by the Ministry of
Tourism but they cannot do it. Everyone implements this
system as they please. I am not against the all-inclusive
system but its way of operation. No matter what we do,
we cannot annul it all but if we can at least bring some
standards and principles to it, it will turn into a good
selling product.
MELİSA DEMİR: Well, why do the tourists prefer
Turkey for holiday?

KAYA GÜRLERSAN: Kesinlikle değil ama şu anda satan
o. “Her şey dahil” güzel bir sistem. “Her şey dahil” sistemin altyapısı farklıdır. Hadi bunu “her şey dahil” yapalım
diyemezsiniz. “Her şey dahil” otel yapmak istiyorum derseniz, altyapısını ona göre yaparsınız. Bizde üst yapıldı,
hadi “her şey dahil” yapalım dendi. Olmaz ama biz yaptık
oldu deniyor. Bunun belirli konseptleri vardır. Birtakım
hizmetleri vardır. Düzgün verecekseniz yapın. Şu anda
talep o, ama bunun bir standardı olmalı. Bu standardı
Turizm Bakanlığı koymalıdır ama koyamıyor. Herkes kendi
kafasına göre uyguluyor. “Her şey dahil” sisteme karşı
değilim, işleyişine karşıyım. Ne yaparsak yapalım bu saatten sonra kaldırılamaz ama en azından sistem getirilirse,
bir prensibi olursa, son derece güzel satabilecek bir ürün
olur.
MELİSA DEMİR: Peki, turistlerin tatil için Türkiye’yi
seçme nedenleri nedir?
KAYA GÜRLERSAN: Türkiye’nin dünyada artan bir tanıtımı var. Bu imajı Turizm Bakanlığı’nın idame ettirmesi
gerekiyor. Önceleri kültür turizmi biraz fazlaydı ama sonra
politik nedenlerle azaldı. Şimdi yine kültür turizmi biraz
hareketlendi. Türkiye’ye gelen turistlerin başını yanılmıyorsam sayısal olarak Rusya çekiyor. Avrupa ülkelerinin
başında Almanya var. Niye? Orada o kadar çok Türk var ki!
Bugün 27 Şubat 2014. Halen Türkiye’nin nerede olduğunu bilmeyen Avrupalı ve Amerikalı var. Gelenler Türklerin
eşi, dostu, fabrika arkadaşı, komşusu. Bir de bizden aldıkları tatil fiyatını hiçbir ülkeden alamıyorlar. Kim geliyor
o zaman? Artık kaliteli turizm ve kaliteli turist yok. Avrupalı’nın da snopu var. Fabrika müdürü işçisi ile aynı yerde
tatil yapmak istemiyor. Uzakdoğu’nun pahalı yerlerine
gidiyor. Gelen turistte sayısal olarak artış var ve devam
edecektir ama kaliteyi ne yapacağız? İleriye gidebilecek
miyiz? Çok zor. Yine söylüyorum, akıllı yatırımlar, akıllı işletmeler ve akıllı politikalar gerekiyor.

KAYA GÜRLERSAN: Turkey is a rising star in the world
thanks to promotions. Ministry of Tourism should
maintain this good image of Turkey. Formerly culture
tourism regressed due to political reasons. But now
it is on the rise again. If I am not mistaken, Russians
lead the tourists who prefer Turkey for holiday. And
Germany leads among European countries. And why?
Because there are too many Turks living there! Today
is 27 February 2014 and there are still Europeans and
Americans who do not know where Turkey is. The
acquaintances of Turkish people consist the large part
of the tourist coming to Turkey. One other reason for
them to prefer Turkey is that they cannot find such low
prices anywhere. But if you ask what kind of tourists
are the ones coming to Turkey, I can say that they are
not high-grade tourists since we do not have a quality
tourism in Turkey. Europe also has its own snobs. And a
factory manager does not want to have holiday together
with her/his workers. They generally prefer high-quality
places in the Far East. There is increase in the number
of tourists coming to Turkey but what about quality?
Will we be also able to cover a distance in quality? So
difficult. For simultaneous progress in quality, we need
smart investments, smart management and smart
policies.
MELİSA DEMİR: Well, what is the significance of
Istanbul in congress tourism as the culture and
tourism capital of Turkey?
KAYA GÜRLERSAN: Istanbul is certainly a good label.
In recent years very beautiful congress halls have been
built. Everything is perfect but we must first solve the
transportation problem of the city. Istanbul is a label and
to bring this label to its deserved place is possible only
with governmental support. Istanbul is such a beautiful
city that the ones who are coming for a congress do not
in fact come merely for the congress. They want to stroll
around the city and live it attending to various facilities.
This can be a Turkish night as well as a Bosphorus tour.
Beyoğlu is a phenomenon in itself. And people who come
to Istanbul generally leave it with a sense of satisfaction.
Istanbul has still the potential for as much as half of the

76 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 11 / HAZİRAN 2014

MELİSA DEMİR: Peki, kültür ve turizm başkenti olan
İstanbul’un kongre turizmindeki önemi nedir?

present congress halls. But if we support this beauty
with a proper infrastructure, everyone will earn.

KAYA GÜRLERSAN: Şüphesiz İstanbul’un adı bir marka.
Son yıllarda çok güzel kongre salonları yapıldı. Her şey
dört dörtlük ama İstanbul’da ulaşım sorununu da çözmemiz gerekiyor. İstanbul bir marka, o markayı istenilen
yere getirmek, yine İstanbul’da bu işi yapan insanların
işbaşında olmasıyla ve hükümet desteğiyle olabilecek bir
işlev. İstanbul o kadar güzel bir şehir ki, kongreye gelenler
sadece kongre için gelmiyorlar. Şehri gezerek, görerek,
çeşitli aktivitelere katılarak yaşamak istiyorlar. Bu bir Türk
gecesi, bir boğaz gezisi olabiliyor. Beyoğlu başlı başına bir
fenomen. Bu şehirden mutlu ayrılıyorlar sonunda. Kongre turizmi için bugün kaç tane salon varsa, bunun yarısı
kadarını da kaldırır İstanbul. Ama bu güzelliği altyapı ile
desteklersek, mükemmel bir şekilde herkes güzel para
kazanır.

MELİSA DEMİR: Do you think the hotel chains in
Turkey can render a service of the same quality?

MELİSA DEMİR: Peki, zincir otellerin Türkiye’deki hizmetleri aynı mı, uygun hizmet veriliyor mu?
KAYA GÜRLERSAN: Zincir otelleri isimlendirirsem ayıp
olur. Ben naçizane bir duayen olarak Türklerin yabancı
markaya düşkünlüklerinden dolayı bu markaların burada
isim yaptığını düşünüyorum. Amerikalı gittiği markayı
tanır. Standardını, yatak ölçülerini, kahvaltıda ne verdiğini,
ne tip hizmetler sunduğunu, fiyat kategorisini. Kafasına
uyduğu için gider. O markanın müşterisi Türkiye’ye gelmiyor ki. Burada ise sadece o markada kaldım demek için
özentiyle gidiliyor. O markanın otele verdiği isim hakkı,
rezervasyon payları, o otelin prensipleri için harcamalar... Bence yazık. Hizmete gelince, kendi ülkelerindeki
standartları farklı. İşi Türkiye’deki birçok otelciden daha
iyi bildikleri bir gerçek. Ama Türkiye de sektörde 50-60
yılını geçirdi. Bu soruyu 25 sene önce sorsaydınız, yabancı
markaya ihtiyaç var derdim. Otel sayıları belli, karları belli,
ciroları belli, iyi iş yapıyorlar, iyi kazanıyorlar. Bükemeyeceğin eli öpeceksin. Ben mesleğe başladığımda İstanbul’da bir tek marka otel vardı. Bugün ne oluyor? Yatırımcının parası var. Soruyor sağa sola. Amerikan markası bu,
İtalyan bu, İngiliz bu. Hangisi hoşuna gidiyorsa onu tercih
ediyor. Marka umurunda değil. Markanın da umurunda
değil çünkü otel sayısı arttıkça, aldığı komisyon çoğalmakta. Onlar ticaret yapıyorlar.
MELİSA DEMİR: Türkiye’de sayısız otel var. Bu otellerde gelen misafirlere hizmet veren personelin donanımı yeterli mi?
KAYA GÜRLERSAN: Keşke olumlu yanıt verebilsem ama
veremiyorum. Çünkü verilen eğitim kesinlikle yetersiz.
Otelcilik okullarında içki ve yiyecek- içecek dersi yok. Bir
otelcilik okulunda içki yasağı olabilir mi? Öyle olunca otelci yetişmiyor. Mezunlardan sadece 3 veya 4’ü bu mesleği
yapıyor. Niye yapamıyorlar? Çünkü mezun olunca müdür
olacaksınız düşüncesiyle eğitiliyorlar. Ama mezun olunca
soğan soyacaksın, temizlik yapacaksın, bulaşık yıkayacaksın. “Ben 5 sene bunu için mi okudum?” demeyecek-

KAYA GÜRLERSAN: It’s better to talk without giving
names. In my humble opinion as a doyen of this sector,
these foreign labels flourish here just because of the
false fondness of Turkish investors. An American knows
the label of the hotel she/he goes. She/he knows its
standards, bed measures, the breakfast, the types of
services, the prices of it. And she/he prefers it after his/
her heart. But the point is that the usual customers of
these labels do not often come to Turkey. Here people
prefer such labels only to make a display of it. The
royalty, reservation shares that these labels give and all
the expenses they make…It’s a pity. As for the service,
the standards are different from the original countries.
It’s a simple fact that they are more competent in this
business than most hotel managers in Turkey. However,
Turkey has filled its 50-60 years. If you asked me this
question 25 years ago, I would say that we needed
foreign labels. Their number of hotels, amount of profit,
endorsement is at a standard level and they serve good,
earn good. If you cannot beat them, appreciate them.
When I first began my career, there was only one chain
label in Istanbul. And how are things going now? If she/
he has enough money, the investor investigates the
labels and selects the one she/he likes whether it be
American, Italian or English, etc. She/he does not care
about the label in itself. For since the number of these
hotels increase, her/his commission also increases. They
are doing business.
MELİSA DEMİR: There are countless hotels in Turkey.
Is the qualification of hotel personnel enough to
serve hotel guests?
KAYA GÜRLERSAN: I wish I could say yes but I cannot.
For hotel management education is really inadequate.
In hotel management schools, there are no liquor and
food-drink lesson. Isn’t alcohol prohibition in an hotel
management school a bit absurd? This being the case,
we cannot have qualified hotel managers. Only a few
graduates do a career in the sector. As for the reason
that prevents them from doing their job, during school
years they are imbued with the false idea that they will
begin their career directly as a manager. But when they
graduate, they see that they have to peel onions, wash
the dishes and do not say “Did I receive this education
to do such trivial things?” If you do not know how the
washing machine works or if you are not able to educate
your personnel, you cannot be a manager. But if you
have a good education, do your internship in a good
place and have enough patience, you can be a good
hotel manager.
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sin. Bulaşık makinesinin nasıl çalıştığını bilmiyor, personelini eğitemiyorsan sen yönetici olamazsın. İyi bir eğitim
alırsanız, iyi bir staj yaparsanız, biraz da sabrınız varsa iyi
bir otelci olursunuz.
MELİSA DEMİR: Sizin eski bir denizci ve yatçı olduğunuzu biliyorum. Türkiye deniz turizminde istenilen
düzeyde mi?
KAYA GÜRLERSAN: Eskiden Türkiye’de bilinen üç tane
marina vardı. Şimdi 14’ten fazla. Ama istenilen yerde
değil. Yine aynı şeye geliyoruz. Yürümeden koşuyoruz.
Deniz yatırımı, marina yatırımı çok pahalıdır. Bu pahalı
yatırımı yapıp çok kısa sürede geri alamazsınız. Çok fahiş
fiyatlar alınıyor. Keyiften yatçılık yapmak isteyenin yatçılık
yapmasına olanak yok. Önceleri AB ülkelerinin marinaları pahalı idi. Bizde AB’ye üye olacağız diye standartları
yakalamak için fiyatları arttırdık, işimize geldiği gibi. Oysa
Türkiye’ye ekonomik olduğu için geliyorlardı. Fiyatları o
kadar yükselttiler ve o kadar güzel marinalar yaptılar ki!
Fiyatların bu kadar artması yüksek zümreye hitap etti.
Gariban yatçı artık yatçılık yapamıyor. Gönlü istese de
cebi müsaade etmiyor. Doğruyu söylemek gerekirse
devletin desteği de çok fazla. Bu kadar sorunun içinde
turizmde hangi branşta ileriye gidiliyor denirse, marinacılık ve yatçılık diğerlerinden daha başarılı. Otelcilikten çok
daha fazla kazanıyor.

MELİSA DEMİR: We know that you are a former sailor
and yachtsman. Do you think sea tourism in Turkey
is up to the mark?
KAYA GÜRLERSAN: In the past there were three marinas
in Turkey. Now this number has risen to fourteen. But
the general situation is not up to the mark at all. Again,
we are coming to the same problem: We run without
learning to walk first. Investment of sea tourism or of
marinas is a costly business. And this costly investment
does not return you as profit in short time. One problem
is that high prices are demanded from yachters. There
is no possibility of yachting for people who want to do it
as an enjoyment. In the past the marinas of EU countries
were experience. And thinking that we were going to
enter EU, we arbitrarily enhanced the prices in order to
raise the standadrds. But foreign yachters would prefer
Turkey since it was economic. Then they exaggeratedly
enhanced the prices and make such luxurious marinas!
This rice in the prices appealed to the upper-class, while
it deprived poor yachters from yachting. Despite his/
her love for yachting, she/he cannot practice it. To be
frank, government supports yachting much more than
other branches of tourism. If you ask which branch is
exclusively supported by the government among the
endless problems of tourism, it is clear: Marina business
and yachting has proven more successful than others.
They are even more profitable than hotel business.

MELİSA DEMİR: Son olarak eklemek istediğiniz bir
şey var mı?

MELİSA DEMİR: Finally, is there anything you want to
add?

KAYA GÜRLERSAN: Daha anlayışlı ve eğitimli yatırımcılar
Türkiye turizmi için ihtiyaçtır.

KAYA GÜRLERSAN: More apprehensive and educated
investors are a serious requirement for Turkish tourism.

MELİSA DEMİR: Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.

MELİSA DEMİR: Thank you for sparing us time.
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ÇOK DİLLİ, ÇOK DİNLİ, ÇOK RENKİ ÜLKE

GÜNEY HİNDİSTAN

SOUTH INDIA: A MULTILINGUAL, MULTIRELIGIOUS,
MULTICOLORED COUNTRY

Marmara Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni Atike Ataş, 25 Ocak-5 Şubat 2014 tarihleri
arasında gittiği Güney Hindistan izlenimlerini Avaz
Dergisi okuyucuları için yazdı.

Marmara College teacher of religious culture and
moral knowledge, Atike Ataş wrote her impressions
of South India she visited between the dates 25
January -5 February 2014.

indistan, renklerin ve farklı inançların ülkesi. Hindistan’a ilk gidecekler için görülmesi
gereken yer Kuzey Hindistan’dır ama Güney
Hindistan’ın da farklı güzellikleri var. Gidenler
bilirler gerçekten Hindistan’ın kuzeyi ayrı güzel, güneyi
ayrı güzel. Güney Hindistan, Kuzey Hindistan’a göre daha
zengin, daha yeşil. Zenginlik tapınaklardaki tanrı heykellerinin ihtişamında da görülüyor. Güney, Kuzey Hindistan’a
göre daha modern, daha düzenli ve daha temiz. Dini
yaşam da kuzeye göre daha esnek. Hindistan’da halkın
yüzde 80’i Hindu, geriye kalan yüzde 20’si Müslüman,
Hristiyan ve Budist.

India, the land of colours and diverse religious beliefs.
Although for the ones who make their first visit to India
the first place to see is the North part of the country,
South India has its own beauties. Those who visited the
country well know that the North and the South are
uniquely beautiful places. Compared with the North,
South India is more prosperous and greener. The
prosperity of the region manifest itself in the splendour
of the deity sculptures at the temples. The South is
more modern, organized and cleaner than the North.
And it is more flexible in terms of religious life. While
80 percent of the population in India believes in Hindu
religion, the remaining 20 percent consists of Muslims,
Christians and Budists.

H

Hinduizm, çok tanrı inançlı bir din. 300 milyon tanrısı olduğu söyleniyor ama halkın inanışı üç büyük tanrı, onların
eşleri ve çocukları üzerine yoğunlaşıyor. Buradaki tapı-

Hinduism is a polytheistic religion. Though it is said
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naklar daha ziyade Şiva, eşi Parveti, çocukları Ganesha
ve Kartikeya için yapılmış. Tanrılar ile ilgili çeşitli efsaneler
var. Bunlardan biri şöyle; Şiva meditasyon için ormana
gider ve burada uzun süre kalır. Eve döndüğünde ise
kapıyı bir erkek çocuk açar. Çocuğa kim olduğunu sorduğunda çocuk onun kendi oğlu olduğunu söyler. Buna çok
sinirlenen Şiva; “Ben uzun zamandan beri ormandaydım,
sen benim çocuğum olamazsın!” diyerek kılıcını çıkartır ve
çocuğun kafasını keser. Bu sırada banyodan çıkan karısı
Parveti, olayı görünce bağırmaya başlar; “O bizim çocuğumuzdu, sen yokken senin ve benim ruhlarımızı birleştirerek yarattım.” der. Yaptığına çok üzülen ve pişman olan
Şiva, dışarı çıktığında karşısına ilk çıkacak canlının kafasını
kesip oğlunun gövdesinin üzerine koyacağına ant içerek
sokağa fırlar ve karşısına çıkan bir fil yavrusunun kafasını
keserek oğlunun gövdesinin başının üzerine koyar, adına
da Ganejha der. Bugün Hindistan’da Ganejha adına yapılmış tapınaklar vardır. İnanışa göre Ganejha; zeka, bilgi,
bereket, olumlu düşünce ve felsefe tanrısıdır. Burada
anlatılmak istenen ise bedenen özürlü kimselerin de başarılı birer insan olabilecekleridir.
Halk tapınaklara çıplak ayakla giriyor, ancak turistlerin
çorap ya da galoşla girmelerine izin veriliyor. Tanrıların
olduğu iç bölümlere, Hindu olmayanlar giremiyor. Tapınaklarda Brahman denilen din adamları para karşılığında
isteğe göre farklı farklı dualar ediyorlar. Dini ayinlerde
renkli tozlar, lotus çiçeği ve ateş kullanılıyor. Tanrılara
çiçek sunmak için özel çiçek hazırlayan pazarlar bile var.
İbadet için tapınağa giren Hindu, tapındığı tanrısına getirdiği çiçeği sunuyor.
Tapınakları gezerken saçları sıfıra vurulmuş kadınları
görünce kim olduklarını sordum. Bunlar Sati geleneğini
devam ettirenlermiş. Sati, Hinduizm’de dul kalan kadının
ölen eşiyle beraber kendini canlı canlı yakmasına denir.
Bunu yapmaktaki amaç ise dul kadının ölen eşini ölümden sonraki hayatta da mutlu etmesidir. Sati geleneği
Hindistan’ın İngiliz sömürgesi olduğu dönemlerde İngilizler tarafından 1829 yılında yasaklanmış ama son yıllara
kadar kırsal kesimde birkaç Sati olayı yaşanmış. Bugün
artık kadınlar kocalarıyla yakılmıyor ama saçları sıfıra vuruluyor ve bir daha evlenmiyorlar.
Hindular öldükten sonra bir başka bedenle tekrar dün-

that there are 300 million deities of it, the belief of the
people centers on three major deities, their spouses
and children. Most of the temples in South India are
devoted to the Supreme God Shiva, his wife Parveti and
their children Ganesha and Kartikeya. There are various
myths told about the gods and goddesses. One of them
is as follows: One day, Shiva goes into the forest for
meditation and stays there for a long time. When he
returns home, a boy opens the door. And when Shiva
asks the child who he is, the boy says that he is Shiva’s
own son. Getting angry over the boy’s answer Shiva says:
“I have been in the forest for a long while, so you cannot
possibly be my son!” Then he takes out his sword and
beheads the boy. In the meantime Shiva’s wife Parveti
gets out of the bathroom and begins to scream on
what she sees: “He was our son. When you were away,
I created him uniting our souls. Regretting for what he
has done, Shiva sallies out promising that he will behead
the first living creature he sees and will place the head
on his son’s body. Then he beheads a baby elephant,
puts its head on his son’s body and calls him Ganesha.
Today in India there are temples built in the name of
Ganesha. According to the belief, Ganesha is the god of
intelligence, knowledge, abundance, positive thought
and philosophy. What is told in the story is that physically
handicapped people can well be successful in life.
While natives go into the temples barefoot, tourists are
allowed in with socks or galoshes. However non-Hindus
are not let in the inner parts where the gods dwell. In the
temples the clergies called Brahman say prayers as per
order on payment. Coloured powders, lotus flowers and
fire are used in religious rituals. There are even exclusive
bazaars where people produce and sell flowers to be
presented to gods. Going into the temple for prayers
Hindu people present flowers to the gods they worship.
During my visit to the temples I encountered women
with buzz cut hair and asked who they are. I am told
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that they are the sustainers of the Sati tradition. In
Hinduism, Sati means a widow woman’s burning herself
alive together with her dead husband. The aim of these
women is to make their deceased husbands happy in
the after-life. The Sati tradition was forbidden by the
British in 1829 when India was a British colony. Yet in
recent years several Sati cases occurred in rural parts of
the country. Today women are not burned together with
their dead husbands but they have their hair buzz cut
and they do not marry again.

yaya gelmeye inandıkları için ruh bir başka bedene rahat
girebilsin diye ölüleri yakıyorlar. Ancak istisnai durumlar
da var. Örneğin Brahman denilen din adamlarını, küçük
çocukları ve hamile kadınları yakmıyorlar. Neden diye
sorarsanız, Brahmanlar en üst kast olduğu ve öldükten
sonra tanrılar katına çıkacakları için, çocuklar günahsız
oldukları için, hamile kadınlar ise acı çektikleri için yakılmıyorlarmış.
Eğitime gelince, Hindistan’da okumak zorunlu değil, isteğe bağlı. Kız çocuklarda okur yazar sayısı daha az. Okullarda çocuklar yerde bir hasır üzerinde oturarak eğitim
alıyorlar.Yol üzerinde girdiğimiz bir ilkokulda öğretmenler
ve öğrenciler bizlere çok sıcak davrandılar.
Hindistan’ın Nilgari tepeliklerinde yaşayan Todo topluluğunda kadının çok eşliliği varmış. Hindistan’da evliliklerde
kız tarafı erkek tarafına çeyiz (para) veriyormuş. Bazı
yörelerde kız çocuğu yük olarak görüldüğü için henüz
bebekken öldürülüyormuş. Dolayısıyla kız sayısı erkek
sayısından az olduğundan bir kadına birden fazla eş
düşüyormuş. Todo topluluğunda bir kadının beş kocası
olabilirmiş ama bunların kardeş olması şartmış. Kız her
ay biriyle beraber olurmuş. Onlara göre doğan çocuğun
hangi kardeşten olduğu değil, hangi soydan olduğu
önemliymiş.

Since Hindus believe that their soul come to life again in
another body, they burn the dead so that the soul can
easily enter into another body. Yet there are exceptional
cases. For example, the dead bodies of Brahmans, of
children and of pregnant women are not burned. It is
because Brahmans belong to the highest cast, children
are innocent and pregnant women are sufferers.
As for education, it is not compulsory in India. And the
rate of literacy is lower among girls. In the schools,
children receive education sitting on rush mats laid on
the ground. We visited a primary school by the roadside
and were warmly welcomed by the teachers and
students.
Among Todo people who live in the Nilgiri highlands
of India women are polygamous. In India the bride’s
side gives dowry (money) to the groom’s side. And
considered as a burden for this reason, girls are killed
while they are babies in some parts of the country.
And since the number of women are lower than that of
men, more than one husband falls per woman. Among
the Todos a woman may marry up to five husbands
on condition that these five men be brothers. In that
case, the woman spends each month with one of
her husbands. What is important according to Todo
conventions is not the identity of the father the
newborn children, but the lineage they belong.

Hindistan’a Vaska Dama tarafından deniz yoluyla ulaşıldıktan sonra buraya önce ticaret için Avrupalılar gelmiş
ama sonrasında ülke sırasıyla Portekizliler, Hollandalılar,
Fransızlar ve İngilizlerin istilasına uğramış. Portekizliler
baharat ve mücevher almaya geldikleri bu ülkeyi zorla
Hristiyanlaştırmaya çalışmışlar, Hindu tapınaklarını yıkıp
yerlerine kilise yapmışlar. Portekizlilerden sonra gelen
Hollandalılar halkın inançlarına karışmamışlar. Ayrıca gemilere yükleri kolay yükleyebilecekleri kanallar açmışlar.
İngilizler ise kimsenin dinine karışmamış, dokuma sanayisi, çay ve baharat işleri gibi ticari işlerle uğraşmışlar. Ancak insanları ve ülkeyi sömürerek bazı bölgelere “Köpekler ve Hintliler giremez!” diyerek yerli halkı sokmadıkları
da bir başka gerçek.

After Vasco de Gama’s arrival in India by sea, first the
Europeans came to the country and then the country
was invaded by Portugese, Dutch, French and British
colonists respectively. The Portugese tried to impose
Christianity to the country where they came for spices
and jewelry, and they built churches in place of the
temples they demolished. Coming after them the Dutch
did not interfere in the religious beliefs of the people and
what’s more, they built channels to ease the shipment.
The British also did not interfere in the people’s
religious life. Instead, they are occupied with business
transactions in fields like textile industry, tea and spices
trade. Yet it is another truth that they almost completely
colonized the country and its people, and even banned
the entrance of natives to some regions with the motto
“Dogs and the Indians are not allowed!”

Güney Hindistan nehirlerin, göllerin, kanalların çok olduğu
bölgede yer alıyor ve nehirler, kanallar birbirine ağ gibi

South India is located in a region which abounds in rivers,
lakes and channels; rivers and channels intertwine and
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bağlanmış. Nehirlerde yüzen evler var. Bu yüzen evlerin
yapısı kişilerin maddi durumuna göre değişiyor. Bazısı yüzen saray, bazısı da baraka gibi. Ülkede ayrıca çok zengin
baharat çeşitleri var. Yemeklerde bol acı ve baharat kullanılıyor, özellikle de mercimekle yapılan ekmeklerini tatmanızı öneririm. En otantik yemek Dhal’dır. Hindistan’ın
her yerinde bu söz, komple bir öğünlük yemeğin geniş
tepsi biçiminde bir tabakta, adeta tadımlık miktarlarda
koyularak sunulması demektir. Bu tepsinin birinci gözünde Dhal bulunur. Bu sebzelerle karışık bir çeşit mercimek
yemeğidir. Sonraki küçük gözlerde dolu dolu iki ya da üç
kaşıkta bitirilebilecek miktarda birkaç çeşit sebze yemeği
yer alır. Bu yemeklerin yanında mutlaka birkaç çeşit de
sos vardır. Aman bunları hemen yemeye kalkışmayın,
çünkü çok acı olabilir. En iyisi bunları hemen yandaki
haşlanmış pirinç tepeciği ile karıştırarak yemektir. Bu sebzeler katori denilen küçük metal taslarda da masanıza
gelebilir. Ayrıca gene küçük taslarda bir miktar chutney
-turşu- ve raita bulunur. Ben her gittiğim ülkenin yemeklerini tattığım için Dhal’ı da denedim ve çok beğendim.
Halk yemekleri elle yiyor, çatal ve kaşık gibi ayrıntılara
uğraşmıyor. Sıcak iklimlerde çok acı yenilmesinin nedeni,
acı yenildiğinde vücudun ısısı artıyor ve dışarıdaki ısıyla iç
ısı aynı olunca dışarıdaki sıcaklık fazla hissedilmiyor. Güney Hindistan’ın büyük bölümü vejeteryan. Vejeteryanların bazıları tavuk ve balık eti yiyorlar ama inek eti asla
yemiyorlar. Sayıları az olan Veganlar ise hiç hayvansal et
tüketmiyorlar.
Hindistan’a gittiğimde ilk dikkatimi çeken kaldırım kenarları ile yollardaki kırmızı renk oldu. Bunun nedenini
sorduğumda pan denilen bir maddeyi çiğneyip yere
tükürdüklerini öğrendim. Pan adlı geniş ağaç yaprağının
içine, bir miktar tütün, kireç kaymağı kıvamında bir madde, bir miktar Hindistan cevizi kurusu, değişik birkaç çeşit
kuruyemiş, bazı baharatlar ve kırmızı rengi veren bir şeyler daha sürülür. Bazı satıcıların bu karışıma afyon ve türevlerini de eklediği söylenmektedir. Tüm bu karışım pan

form a complex network. There are swimming houses
in the rivers. And the structure of these houses varies
according to the owners’ financial situation. Some are
like swimming palaces, some are real shacks. In addition,
the country is very rich in spice varieties. Indians amply
use hot sauces and spices in the meals. I especially
advise you to taste their lentil bread. The most authentic
meal of India is Dhal. Throughout India the word “dhal”
means presentation of a main dish in a large plate in the
shape of a tray, served as little tastes from each meal.
In the first little pocket of the tray-like plate is dhal. This
is a mixed vegetable dish made with lentil. And in other
pockets of the plate there are several kinds of vegetable
meals which can be finished in a few spoons. Besides
these dishes, there is necessarily a variety of sauces.
Don’t you dare to eat them at a time, because they
may really be hot. The best way to eat these sauces is
mixing them with the rice in the middle of the plate. The
cooked vegetables may sometimes be served in little
metal bowls instead. Besides, they put some chutney
(which is a kind of pickle) and raita in these metal bowls.
For I try to taste the traditional meals wherever I go, I
also tasted dhal and liked it so much. Native Indians eat
meals by hand. They do not bother themselves with
details like forks and spoons. As to why hot and spicy
food is preferred in hot weathers, when one eats hot,
the temperature of the body rises and one does not feel
the temperature difference between the body and the
outside. Large part of South India is vegetarian. Some
vegetarians eat chicken and fish but they do never eat
cow meat. And the vegans whose number is fewer do
not consume animal products at all.
When I went to India, one of the first things that
aroused my interest was the red colour on the roads
and pavements. When I asked why, they told me that
it was a material called pan and the Indians spit it out
after chewing for a while. Pan is a large tree leaf and
in it some tobacco, a material in the thickness of lime
paste, an amount of dried coconut, several dried fruits,
spices and a red-colored material is embedded in it. It is
told that some sellers also add opium and its products in
this mixture. After this mixture is greased on, the leaf is
rolled as a niddle. Then it is put in the mouth but it is not
swallowed; spitted out after being chewed for a while.
In South India people seem happy despite their poverty.
Since they believe in the philosophy of Karma, they
think that they deserve whatever befalls on them either
good or bad. According to Karma, if one is a good and
decent person during life, after died she/he will come
to life again in an upper caste. But if one behaves badly
and rebelliously, it is believed that she/he will rank
in lower castes when born again. Although with the
foundation of republic in the country the caste system
was abolished in 1947, it is still accepted in the rural.
The caste system was initiated by the arians coming
from the North in order to neutralize the revolts against
them and became a religious and sociological practice
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yaprağının içine sürüldükten sonra bohça gibi dürülerek
bir lokma haline getirilir ve ağza atılır ama yutulmaz iyice
çiğnendikten sonra tükürülür.
Güney Hindistan’da insanlar fakir olmalarına rağmen son
derece mutlu gözüküyorlar. Karma felsefesine inandıkları için başlarına gelen iyi veya kötü olayı hak ettiklerini
düşünüyorlar. Karma felsefesinde eğer iyi insan olurlarsa
öldükten sonra bir üst sınıfta, eğer kötü ve üst kasta
karşı isyankar olurlarsa öldükten sonra bir alt basamakta
dünyaya geldiklerine inanıyorlar. Ülkede Kast sistemi
1947’de cumhuriyetle beraber kalkmış olmasına rağmen
kırsal kesimde etkisini hala sürdürüyor. Kast sistemi
kuzeyden gelen aryanlar tarafından kendilerine isyan
edenleri etkisizleştirmek için başlatılmış, zamanla dini
ve sosyolojik bir uygulama haline gelmiş. Kast sistemi
dört ana gruba ayrılıyor; en üst sınıf Brahmanlar (din
adamları), sonra Ksatriya (Prensler, yöneticiler,askerler),
daha sonra Vaisyalar (Tüccarlar,sanatçılar), en sonda
da Sudralar (İşçiler, köylüler) yer alıyor. Bunların dışında
hiçbir değeri olmayan bir de Dalitler (dokunulmazlar) var.
Dalitler, insan muamelesi görmeyen, hatta bir üst sınıfın
yaşadığı semte gittiğinde geldiğini belirtmek için “Dalit
geldi!” diye seslenen kişilerdir. Çünkü bir üst sınıftan kişi
kazara onlara dokunursa, bu kişinin yedi günlük bir arınma yapması gerekiyormuş. Bugün ülke eyalet sistemiyle
yönetiliyor. Kerala eyaletinde dünyada ilk defa komünist
parti seçimle başa gelmiş. Her eyalet kendi içinde serbest, dış işlerinde ise merkez hükümete bağlı. Siyasilerin
büyük çoğunluğu da eski film yıldızlarından oluşuyor.
Hindistan’da insanlar arasında gelir dağılımı çok farklı.
Saray gibi evlerde yaşayanlar olduğu gibi sokaklarda yatan insanlar da var. Örneğin çamaşırlar çamaşırhanelerde yıkanıyor. Üstelik bildiğimiz çamaşır makinesiyle değil.
Çamaşırcılar çamaşırları suya ve taşa vurarak yıkıyorlar.
Bu çamaşırlar kurutulduktan sonra ütüleniyor. Ancak
çamaşırların ütülenmesi de kişilerin gelir durumuna göre
farklılık gösteriyor. Örneğin maddi durumu iyi olanlar
elektrikli ütüyü, kötü olanlar ise kömürlü ütüyü tercih
ediyor.

in time. In the system there are four main castes: the
highest class is the Brahmans (the clergy), then comes
respectively the Ksatriya (princes’, administrators,
soldiers), the Vaisyas (merchants, artizans) and the
Sudras (workers, villagers). Apart from them, there is
the Dalit caste (untouchables) comprising of people
who have no social value at all. The Dalits who are not
considered human, must call out “the Dalit comes!”
when they go into a district populated by upper castes.
When one from an upper caste accidently touches a
Dalit, she/he should skip seven meals in order to be
purified. Now the country is governed by state court
system. In Kerala province, the communist party has
been elected for the first time in history. Every province
is autonomous in its internal affairs and in external
affairs they are bound to the central government.
Another interesting detail is that large part of the
politicans consists of old film stars. In India, there is
a great difference among people in terms of income
distribution. There are people living in palace-like places
as well as ones living in the street. For example, laundry
is washed in laundry rooms but not with washing
machines. Launderers hand-wash them by hitting them
to stones. And the style of ironing varies according to
one’s financial situation. For example, ones who have
good financial situation prefer electric iron, while others
prefer coal iron.

Dikkatimi çeken bir konu da kişilerin isimleri oldu. Bir
Hintli dört isme sahip olurmuş. Birincisi Hindistan ülkesinin tam adı Bharat (ülke anne), ikincisi Gangata (Ganj
anne), üçüncüsü Gavuta (inek anne), dördüncüsü de
GangiGata (Kendi annesi).

Another point which aroused my attention has been the
names of people. An Indian has four names. The first is
Bharat, the full name of Indian land (mother-land), the
second is Gangata (mother Ganges), the third is Gavuta
(mother cow) and the fourth is GangiGata (one’s own
mother).

Hindistan denilince insanların aklına genellikle hastalık
ve pislik geliyor. Sizin görüş açınız önemli ama benim için
Hindistan doğal ve kültür zenginliği olan bir ülke. Tapınakların ihtişamı ve doğal güzellikleriyle görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

When India is at stake, generally epidemics and dirt
comes to people’s mind. Everyone’s point of view has its
own importance but for me India is a country that is rich
in terms of natural and cultural resources. The splendour
of the temples and the natural beauties are the primary
must-sees of it.
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TRABZONSPOR AŞKI
TRABZONSPOR LOVE

H

ani spor için yaşayan insanlar vardır
ya işte onlardan biri de Meltem TV
Spor Programları Müdürü Mustafa
Kahraman. Trabzonspor aşkıyla
da tanınan Mustafa Kahraman’la

birlikteyiz.

BURAK S. YILDIRIM: Mustafa Kahraman kimdir?

MUSTAFA KAHRAMAN: Trabzon doğumluyum. Hep
sporla birlikte süre giden bir hayatım oldu. Lise yıllarında
birkaç sene atletizm yaptım. Atletizmde Türkiye
derecem var. Bunun dışında basketbol oynadım. Liseyi
bitirdikten sonra spor eğitimi aldım ama bunun yanı sıra
da çocukluğumun hayali olan medya sektöründe spor
muhabiri olarak çalışmaya başladım. Ben hem alaylı hem
de mektepli olarak bu işe girdim. Medya sektöründe
iki tane ilki gerçekleştirdim. Birincisi televizyonda ilk
Karadeniz müzik programlarının hem yapımcılığını hem
sunuculuğunu yaptım. İkincisi de ulusal medyada, spor
programlarında hep üç büyükler konuşulur, üç büyükler
ön plandadır ya ben Süper Lig’de on sekiz takım varsa
hepsini konu eden, dahası Türk futbolunun genelini

There are people who live for sports; one of them is
Mustafa Kahraman, Meltem TV Sports Programmes
Manager. We were with Kahraman who is also known
for his Trabzonspor love.
BURAK S. YILDIRIM: Who is Mustafa Kahraman?
MUSTAFA KAHRAMAN: I was born in Trabzon. My life
has always gone on with sports. I was occupied with
athleticism in high school years. I even placed in a
competition in athleticism. Apart from that, I played
basketball. When I was graduated from high school I
received sports training. At the same time I began to
work as a sports reporter in the media industry, which
was my childhood dream. I started this job both as an
educated and a self-educated person. In two terms
I broke new ground in the media sector. At first, I am
both the producer and the announcer of the first
Black Sea music programme on TV. And secondly, in
the national media, always the three biggest football
teams are spoken; they are always in the foreground. I
have stood out with sports programmes in which all the
eighteen teams of the Super League are mentioned so
as to include Turkish football in general. And now I am
producing sports programmes on Meltem TV.
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kapsayan programlarla ön plana çıktım. Şimdi Meltem
TV’de spor programları yapıyorum.
BURAK S.YILDIRIM: Türkiye’deki futbolu diğer
ülkelerle kıyaslayacak olursak nasıl bir durumdayız?
MUSTAFA KAHRAMAN: Türkiye’de 1970’li, 1980’li
yıllara kadar gerek kulüp takımlarımız gerek Milli
Takımımız Avrupa takımlarından farklı durumdaydı. O
günlerde 5-0’lık mağlubiyetlere şeref mağlubiyetleri
diyorduk. 1970’li, 1980’li yıllar arasında Trabzonspor,
Liverpool, İnter, Barcelona gibi takımları yenerek ilkler
gerçekleşmeye başladı. Daha sonra Galatasaray
UEFA Kupası ve Süper Kupa’yı alarak Türk futbolunda
çok önemli bir çığır açtı. Milli Takım’da da bir dünya
üçüncülüğümüz var ama bunların hepsi geçici başarılardı.
Oysa önemli olan kalıcı başarılardır. Bu konuda da gerek
kulüpler, gerek spor yetkilileri daha köklü yatırımlar, daha
köklü altyapı çalışmaları içerisine girerlerse daha bilimsel,
daha teorik çalışmalar olursa Türk futbolunda kalıcı
başarılar sağlanır.
BURAK S.YILDIRIM: Fanatik olmak nedir?
MUSTAFA KAHRAMAN: Fanatik olmak tamamen bir
taraf olmaktır. Taraf olmak da insanı kör eder. Olaylara
objektif bakabilmeyi öğrenebilirsek neyi tutuyorsak,
neyin yanındaysak onun hem eksiklerini hem de
yanlışlarını görebiliriz. Ama bir taraf olursak, fanatik
olursak, doğruyla yanlışı ayırt edemeyiz. Her spor için
bu kavram geçerlidir ama biz fanatikliği fazla abartırsak
ortaya çok kötü sonuçlar çıkabilir, zaten zaman zaman da
çıkıyor.
BURAK S.YILDIRIM: Sizce Türkiye’de futbol neden
ilerlemiyor?
MUSTAFA KAHRAMAN:Türkiye’de hatta dünyada futbol
bir spor olmaktan çıkmış endüstriyel bir sektör haline
gelmiş durumdadır. Böyle olunca da çıkarlar, menfaatler
gözetilmiş. Örneğin Türkiye’de hala şike olayı konuşuluyor.
Türkiye’de futbolu sadece bir spor olarak yapmayı
başarabilirsek, endüstriyel bir alandan çıkarabilirsek
Türkiye’de futbol çok daha iyi yerlere gelebilir.
BURAK S.YILDIRIM: Futbolcuların aldıkları eğitim
nelerdir?
MUSTAFA KAHRAMAN:Türkiye’de futbolcuların eğitim
seviyesi düşük. Son dönemde belki bazı futbolcular
liseden sonra üniversite eğitimini tamamlıyor ama bu
kişilerin sayısı da çok fazla değil. Ama basketbolda
durum böyle değildir. Basketbol salon sporu, genelde
ekonomik geliri iyi ailelerin çocuklarının tercih ettiği bir
spordur. Futbol da genelde dar gelirli aile çocuklarının
yaptığı bir spor. Aileler bir an önce çocuklarının futbolcu
olması isterler. Türkiye’de eğitim düzeyi artarsa futbol da
örnek spor teşkil edebilir.
BURAK S.YILDIRIM: Son dönemlerde futbolun
spordan çok savaş gibi görülmesi için neler
söylersiniz?

BURAK S.YILDIRIM: If we compare Turkish football
with that of other countries, what do you think is
our situation?
MUSTAFA KAHRAMAN: In Turkey until the 70’s and
80’s, the situation of both our club teams and national
team was far different from those of Europe. Those days
we would mention 5-0 defeats as consolation defeats.
In the 70’s and 80’s Trabzonspor began to break new
ground by defeating teams such as Liverpool, İnter and
Barcelona. Then Galatasaray made a very important
breakthrough in Turkish football by winning the UEFA
Cup and the Super Cup. And the National Team ranked
number three in the World Cup. But all of these were
temporal successes while what is important is lasting
successes. In this regard, if both the clubs and the sport
executives make more rooted investments and if more
scientific and theoretical studies are done, then more
lasting successes will be achieved in Turkish football.
BURAK S.YILDIRIM: What is fanaticism?
MUSTAFA KAHRAMAN: Fanaticism is fervently taking
sides with a particular team or a thing. And taking sides
blinds one’s eyes. If we learn to see things objectively,
we may evaluate both the positive and negative sides of
the thing we are supporting. But when we fervently take
sides, in other words, when we become fanatics, we
cannot know right from wrong. Fanaticism holds good
for every branch of sport to a degree. But if fanaticism
is exaggrated, it may give way to bad results, which we
already encounter at times.
BURAK S.YILDIRIM: Why do you think football does
not make a progress in Turkey?
MUSTAFA KAHRAMAN: In Turkey and even in the
world footbal have ceased to be a sport and instead,
turned into an industry. And under these circumstances,
interests have come into prominence. For example, we
are still talking about chicanery in Turkey. Should we
succeed in emancipating football from the industrial
concerns and practicing it properly as a sport, Turkish
football will be in a much better situation.
BURAK S.YILDIRIM: What kind of training a football
player go through?
MUSTAFA KAHRAMAN: The training level of footbal
players in Turkey is generally low. Recently some players
complete their university education after high school.
Yet their number is not so high. But this is not the case
in basketball. For it is a hall sport, it is generally preferred
by the children of high income families. Conversely,
football is mostly preferred by the children of low income
families. And the families want their children become
football players as soon as possible. If in Turkey the level
of education rises, then football may become a sport
that serves as a model for the youth.
BURAK S.YILDIRIM: What would you like to say about
the fact that football is seen more like a war than a
sport?
MUSTAFA KAHRAMAN: This completely results from

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 11 / JUN 2014 / 85

MUSTAFA KAHRAMAN:Bunun sebebi tamamen kişisel
çıkarlardır. Günümüzde futbol bir spor değil endüstriyel
bir alan olmuş durumda. Bu alanda milyon dolarlar
dönüyor. Herkes ‘’Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.’’
düşüncesinde olduğu için spor ahlak ve fairplay açısından
hiç hoş olmayan bir durumda. Bundan da kesinlikle
vazgeçilmelidir.
BURAK S. YILDIRIM: Futbol antrenörleri nasıl bir
eğitim alıyor?
MUSTAFA KAHRAMAN:Çoğu sporcu futbolu bıraktıktan
sonra antrenör ve teknik direktörlük kurslarına gider.
Orada aldıkları eğitimden sonra da spora hizmet etmeye
devam ederler. Bir teknik direktör hem alaylı hem de
mektepli olabilirse çok daha başarılı olur.
BURAK S. YILDIRIM: Tribünlerde yaşanan sorunlar
nelerdir?

self-interest. Today football has become an industry
rather than a sport. And millions of dollars ciculates
in this industry. For everyone thinks that “one must
lose a fly to catch a trout,” sport deteriorates in terms
of morals and fairplay. This mentality should be
abandoned.
BURAK S. YILDIRIM: What kind of training does a
football coach receive?
MUSTAFA KAHRAMAN: Most of them go to coaching
and technical direction courses after they quit football.
After the training they receive there, they continue to
render service to football. If a technical director have
both education and a former football career, she/he is
supposed to be much more successful in the field.
BURAK S. YILDIRIM: What are the problems
encountered in the tribunes?

MUSTAFA KAHRAMAN: Eğer fanatizmi bir kenara
bırakabilirsek, bütün renklerin kardeşçe, yan yana
tribünlerde maç seyredebileceği günler gelirse, o zaman
futbol çok daha keyifli olur. Ama maalesef fanatizm
ön plana geçtiğinde kardeşlik bir kenara itiliyor. Bunu
bırakmak lazım ve futbolu bir spor ve bir eğlence olarak
algılamamız lazım. Sporda rekabet olur fakat işin içine
fanatizm girdiği zaman olaylar çok kötü sonuçlanabilir.
Hem dünyada hem ülkemizde bu yüzden yaralananlar
hatta ölenler bile olmuştur.

MUSTAFA KAHRAMAN: If we can leave fanaticism
aside and the days come when all the colours will watch
the matches in friendship, then football will be much
more delighting. But unfortunately, when fanaticism
comes into the forefront, fraternity and friendship are
cast aside. We should put an end to it and perceive
football as a way of entertainment. In sports there is the
competition but when fanaticism is involved in it, things
may go up in flames. Both in our country and in the world
there were people who were injured and even killed for
this reason.

BURAK S. YILDIRIM: Son olarak okuyucularımıza
futbol ile ilgili neler söylemek istersiniz?

BURAK S. YILDIRIM: Finally, what would you like to
say our readers about football?

MUSTAFA KAHRAMAN: Türkiye’de futbol daha iyi
altyapılı, daha temiz, daha eğitimli bir şekilde yapılırsa,
gençlere sporun her türünü sevdirebilir, onları doğru
yönlendirebilirsek gençlik hem kötü alışkanlıklarından
kurtulur, hem de sağlıklı bir nesil meydana gelir.

MUSTAFA KAHRAMAN: If football is practiced with a
better youth setup and training in Turkey, all branches
of sport will be popularized among the youth. And if we
can guide young people in the right way, we will have a
healthy youth keeping away from bad habits.

86 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 11 / HAZİRAN 2014
Röportaj-Interview: Aslıhan Zandar
Fotoğraf - Photo: İdil Büyükcangaz

YÜKSELEN DEĞER

PLAJ HENTBOLU
THE RISING VALUE: BEACH HANDBALL

Burak Tezcan, member of International Beach
Handball Federation told the love of handball and
how handball has become a rising value in beach
handball in AVAZ pages.
ASLIHAN ZANDAR:First, we would like to get to
know you better.

U

luslararası Plaj Hentbolu Kurulu üyelerinden
Burak Tezcan, hentbol sevgisini ve Türkiye’nin plaj hentbolunda nasıl yükselen bir
değer olduğunu AVAZ sayfalarına anlattı.
ASLIHAN ZANDAR: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
BURAK TEZCAN: İstanbul Erkek Lisesi mezunuyum,
sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde fizik mühendisliği, ondan sonra da Marmara Üniversitesi’nde işletme
okudum. Yükseklisansımı ise Marmara Üniversitesi’nde
spor yönetimi konusunda yaptım. Ama bugüne kadar ne
mühendislik ne de işletmecilik sektöründe çalıştım. Uzun
bir süre gazetecilik yaptım. Şu an iletişim danışmanı olarak halkla ilişkiler sektöründe çalışıyorum. Bunun yanında
da çok uzun yıllardır hentbolla ilgiliyim.
ASLIHAN ZANDAR: Sizin hentbolla tanışmanız nasıl oldu?

BURAK TEZCAN: I graduated from Istanbul Boys’ High
School and I completed my graduate education first
in the department of physics engineering at Istanbul
Technical University and then in the Management
department of Marmara University. And I took my
master degree from sports management department
at Marmara University. But I have never worked either
as an engineer or as a manager up till now. I worked as a
journalist for a long while. At the present I’m working as
a communication advisor in the public relations sector.
And besides, I am dealing with handball for long years.
ASLIHAN ZANDAR:How did you meet handball?
BURAK TEZCAN: I was a bit portly when I began high
school. I was dying for basketball but my mother talked
to the gym teacher of the school not to put me on the
team thinking that it will affect my lessons negatively.
But then she allowed me to play handball and I joined
the handball team not to leave it again…I have been
playing handball since 1982. I played in the team of
Istanbul Boys’ High School for years. Then I played
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BURAK TEZCAN: Liseye başladığımda biraz
yapılıydım. Basketbol
oynamayı çok istiyordum
ama annem okulun beden
eğitimi öğretmenleriyle
konuşup beni basketbol
takımına aldırtmadı. Derslerime olumsuz etkisi olur
diye düşünüyordu. Daha
sonraları oyalanayım diye
hentbola aldırdı beni. Giriş
o giriş… 1982 yılından
beri hentbolun içindeyim.
Uzun yıllar İstanbul Erkek
Lisesi’nde oyunculuk yaptım. Daha sonra İstanbul Spor
Kulübü’nde, İTÜ’de, kısa bir süre de Beşiktaş’ta oynadım.
26-27 yaşlarımda çok parlak bir oyuncu olmadığımı anlayınca antrenörlük yapmaya karar verdim. Aslında uzun
bir süre hem antrenörlüğü hem oyunculuğu bir arada
sürdürdüm. O dönemde antrenörlüğü herhalde iyi yapmış olacağım ki Süper Lig’de çalıştım. Üç yıl A Milli Takım
antrenörlüğü yaptım. İş hayatıyla birlikte sürdürülemeyeceğini görünce 13-14 yıl önce antrenörlüğü de bıraktım.
Hem Türkiye Hentbol Federasyonu hem de Uluslararası
Hentbol Federasyonu’nda görev yapmaya başladım.
ASLIHAN ZANDAR: Uluslararası federasyonda görev
yapmaya nasıl başladınız?
BURAK TEZCAN: 2000 yılından beri Türkiye Hentbol
Federasyonu’nda teknik kurulda zaman zaman görev
alıyorum. Salon hentbolunun dışında bizim bir de plaj
hentbolu diye bir branşımız var. Özellikle plaj hentbolunun
kuruluşundan bu yana çok aktif olarak görev aldım. 2003
yılında uluslararası plaj hentbolu gözlemcisi oldum. Bu
sürede bir sürü Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda görev
aldım. Geçtiğimiz yılın başında Uluslararası Plaj Hentbolu
Kurulu’na girmem için bir teklif geldi. Tabii Türkiye’den
böyle bir göreve layık görülmek çok gurur verici. Ben de
kabul ettim. Dünyadaki plaj hentbolu organizasyonlarını
yönetiyor, gelişmesi için çalışıyoruz. Ben ağırlıklı olarak
pazarlama ve sponsorluk tarafıyla ilgileniyorum ve antrenörlük eğitimi veriyorum.
ASLIHAN ZANDAR:Hentbol neden diğer sporlar kadar
yaygın değil?
BURAK TEZCAN: Aslında bunun birkaç tane sebebi var.
Ben sizin yaşınızdayken hentbol çok yaygın bir spordu.
1990’lı yıllarda basketbol ve voleybol bir atak yaptı. O
dönem ne yazık ki hentbol gerekli atağı yapamadı. Basketbol ve voleybol arka arkaya başarılar elde etti, hentbol
o gerekli başarıyı elde edemeyince sponsor ilgisi diğer
branşlara yöneldi. Şu anda rakamsal olarak baktığınızda
hentboldaki lisanslı oyuncu sayısı basketbol ve voleyboldan fazla olmasına rağmen bir pazarlama sıkıntısı var.

in Istanbul Sports
Club, ITU and also in
Beşiktaş. When I was
26 or so, I decided
to work as a coach
understanding that I
was not a very brilliant
player. In fact, I pursued
coaching and playing
simultaneously for a
long time. Thinking
that I coached in the
Super League, I was
probably a good coach.
I coached the National
Team for three years. But seeing that it was impossible
to pursue coaching alongside my work life, I quitted it
for 13 or 14 years and began to work at both Handball
Federation, Turkey and International Handball Federation.
ASLIHAN ZANDAR: How did you begin to work for
International Handball Federation?
BURAK TEZCAN: From time to time I had taken office
in the technical board of Handball Federation, Turkey
since 2000. Apart from indoor handball, we have the
branch of beach handball. I have played an active role
especially since the foundation of beach handball. I
became an international beach handball observer in
2003. In the meantime I took part in many Europe and
World championships. Last year they offered me to take
part in the Board of the International Beach Handball
Federation. Of course being considered worthy for such
a position as a Turkish citizen is proud. So I accepted
the proposal. Now we are conducting beach handball
organizations throughout the world and work for their
development. I mainly deal with the marketing and
sponsorship side of this as well as giving coaching
training.
ASLIHAN ZANDAR:Why is handball not as prevalent
as other sports branches?
BURAK TEZCAN: Indeed there are several reasons.
When I was at your age, handball was a very popular
sports branch. In the nineties basketball and volleyball
stroke a blow. But unfortunately, we cannot say the
same thing for handball in that period. While in both
basketball and volleyball successes followed each other,
since in handball such successes were not gained,
sponsors steered for other sports branches. If you
consider numerically, although there are more licenced
players in handball than in basketball and volleyball,
there is an obvious marketing problem.
ASLIHAN ZANDAR:Well, what can be done for the
popularization of handball?

88 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 11 / HAZİRAN 2014

ASLIHAN ZANDAR: Peki hentbolun yaygınlaştırılması
için neler yapılabilir?
BURAK TEZCAN: Her şeyden önce mutlaka uluslararası
alanda başarılı olmak gerekiyor. Bu da bir yatırım gerektiriyor. Bizim bir şekilde bu işe yatırım yapacak güçlü sponsor firmalarını yanımıza çekmemiz lazım. Öncelikle de
hentbolu pazarlanabilir bir ürün haline getirmeliyiz. Bence
bunlar yapıldıktan sonra yaygınlaşır ve sevilir çünkü hentbol Türk insanının çok seveceği bir spor. Göğüs göğse bir
mücadele var, sertlik oranı diğer sporlara göre daha fazla.
ASLIHAN ZANDAR: Hentbol pahalı bir spor mu? Herkes bu sporu yapabilir mi?
BURAK TEZCAN: Pahalı değil. Sonuçta bir takım sporu.
Özel bir ekipmanı yok. Eğer size bir spor salonu ve top
sağlanıyorsa, sadece bir çift spor ayakkabı, bir şort ve bir
tişörte ihtiyacınız olacaktır.
ASLIHAN ZANDAR: Diğer ülkelerle Türkiye’yi karşılaştırdığınızda organizasyonlar ve başarı açısından
ne gibi farklar görüyorsunuz?
BURAK TEZCAN: Öncelikle başarı açısından anlatayım.
Salon hentbolunda şu anda Avrupa’nın en iyi ülkelerinden
biri değiliz. Ama plaj hentbolunda sadece Avrupa’nın değil
dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesiyiz. Çok fazla
bilinmiyor ama Milli Takımlarımız hemen hemen katıldıkları tüm şampiyonalarda derece alıyorlar. Organizasyon
açısından baktığımızda ise şampiyona organizasyonlarını
biraz bizim Türk’lüğümüze yakışır şekilde yapıyoruz. Yeterli ve gerekli hazırlığı zamanında yapmıyoruz ama son
anda her şeyi bir şekilde yetiştiriyoruz. Plaj tarafına bakacak olursak; Avrupa’nın şampiyona yapmayı en sevdiği
ülkelerden birisi Türkiye. Gerek iklimi olsun, gerek güney
sahillerinin güzelliği olsun… Her sene Avrupa Hentbol
Federasyonu veya Dünya Hentbol Federasyonu Türkiye’ye
büyük bir organizasyon vermek için çok uğraşıyor. Dolayısıyla organizasyon olarak pek çok ülkenin önündeyiz.
ASLIHAN ZANDAR:Son olarak biz gençleri hentbola
teşvik etmek için söyleyeceğiniz şeyler neler olacak?
BURAK TEZCAN: Gençler öncelikle internetten hentbolu
izleyerek bu spora başlayabilirler. İstanbul son yılların en
iyi takımının evi. Beşiktaş özellikle erkeklerde son 8-9
yıla damgasını vuran bir takım. Bir Beşiktaş maçına gelerek hentbolu sevmeye başlayabilirsiniz ama benim asıl
çağrım öğretmenlere olacak. Okullarda hentbolu yaygınlaştırmamız gerekiyor. Beden eğitimi öğretmenleri biraz
daha hentbolu ön plana çıkarırlarsa öğrencilerin bu oyunu oynamaktan büyük zevk alacağını düşünüyorum.

BURAK TEZCAN: Above all, there should be a universal
success. And this necessiates investment. Therefore
we should attract strong sponsors that can make
investments. For this, we should turn handball into
a marketable product. If these conditions are met,
handball will popularize because it is a kind of sports
branch that Turkish people may love too much. In
handball there is a hand-to-hand struggle and the level
of toughness is higher than in other sports branches.
ASLIHAN ZANDAR: Is handball a costly sports
branch? Can everybody do it?
BURAK TEZCAN: It’s not costly. After all, it’s a team
sports. It does not necessitate extra equipment. If a
sports hall and a ball is provided, the only things you
need are sneakers, a short and a T-shirt.
ASLIHAN ZANDAR:When you compare Turkey to
other countries, what kind of differences do you
think are there between their organizations and
success and ours?
BURAK TEZCAN: Let me first tell you the differences
in terms of success. We are not the most successful
European country in indoor handball at the present.
But in beach handball we are one of the important
countries. Not many people know but our teams rank
first, second or third in almost all championships it
attends. If we consider in terms of organization, we are
trying to conduct the organizations in way that is worthy
to our country. Although we are not able to make the
necessary and adequate preparations in advance for
now, we make everything ready in one way or another
at the last moment. As for beach handball, one of the
countries Europeans prefer most for championship
organizations is Turkey either for its nice weather or the
beauty of its beaches… European Handball Federation or
World Handball Federation tries every year to conduct a
major handball organization in Turkey. So we are ahead
of most countries in terms of organization.
ASLIHAN ZANDAR: Finally, what would you like to
say for encouraging us, the youth to handball?
BURAK TEZCAN: They can start handball first by
watching the handball matches on TV. Istanbul hosts
the best handball team of the last decade. Especially
Beşiktaş men’s handball is a team that has set its seal
to the last 8-9 years. You can start loving handball
even by go to a Beşiktaş match. But I would like to call
for teachers in the first place. We should popularize
handball in schools. If gym teachers bring handball a bit
into the forefront, I’m sure that students will also find
great pleasure in this sports branch.

