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Özel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Radyo Televizyon Alanı) öğrencileri tarafından hazırlanmıştır.

MARMARALI ÖĞRENCİLER WORLD SCHOLAR’S CUP DÜNYA FİNALLERİNDE
MARMARA STUDENTS ARE AT THE WORLD FINALS OF THE WORLD SCHOLAR’S CUP

BİNBİR GECE MASALLARINA YOLCULUK: FAS
A JOURNEY TO THE 1001 NIGHTS: MOROCCO

’un  
park ve bahçeleri

Gardens and parks of

İSTANBUL







4/ AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 21 / TEMMUZ 2019

ELİF ŞİMŞEK
Marmara Eğitim Kurumları Genel Müdürü
Marmara Education Institutions General Manager

Merhaba Sevgili Okurlar,

Büyük bir heves ve heyecanla, amatör bir 
ruhla çıktığımız yayıncılık serüvenimizde 

Özel Marmara Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin 

büyük emek ve özveri ile hayat verdiği 
Avaz dergisi sizlerin yoğun ilgisi ile 

yayıncılık macerasına devam ediyor.

Öğrencilerimizin öğrenirken ürettiği, üretirken 
öğrendiği bu maceranın on yılını geride 

bırakmaya hazırlandığımız bu dönemde bir 
okul dergisinin nasıl giderek daha keyifle 

okunur hale geldiğini görmekten duyduğum 
hazzı sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerin 

de benimle aynı duygu ve düşünceleri 
paylaştığınız inancıyla yeni bir on yıla 
adım atmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Merakla beklediğimiz onuncu yıl sayısında 
Avaz yine çok renkli. Bu sayıda öğrencilerimiz 

öğretmenlerinin desteğiyle güncel ve 
ilginç konulara değinmişler; çok değerli 

şahsiyetlerle sohbet etme şansı yakalamış 
ve bu keyifli sohbetleri; güncel kültür 

sanat olaylarını, okul içinde gerçekleşen 
etkinlikleri, göze zarifçe dokunan olayları 

sizlere lezzetle okunur halde sunmuşlar.

Keyifle okumanız, okurken tat almanız dileğiyle.

ELİF ŞİMŞEK

Dear Readers,

Avaz Magazine, which was brought to 
life by the students and the teachers of 
Marmara Private Anatolian Vocational 
High School with great effort and devotion, 
continues its publishing adventure with your 
great interest for which we set off with 
great enthusiasm and an amateur spirit.

I’d like to share with you the pleasure of 
seeing how a school magazine has become 
more and more enjoyable to read when we 
are preparing to leave behind ten years of 
this adventure in which our students produced 
while they learned and learned while they 
produced. I feel the happiness of stepping into 
a new decade with the belief that you share 
the same feelings and thoughts with me.

Avaz is again very colorful in this 10th year issue 
that we have been impatiently looking forward 
to. In this issue, our students mention current and 
interesting topics with the support of their teachers. 
They had the chance to interview invaluable 
people. They present you these enjoyable 
interviews, recent art and cultural activities, 
events that took place in the school as well as 
other events that gently draw our attention.

I wish you a good enjoy reading it.

ELİF ŞİMŞEK
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Türkiye’deki IB programları etkinliği 
IB programmes in Turkey 
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Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve Ka-
zakistan’dan gelen öğrencilerin katıl-
dığı ‘World Scholar’s Cup Bölgesel 

Turnuvası’ Koç Okulları ev sahipliğinde, 
29-30 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleş-
tirildi. 52 okuldan 850’den fazla öğ-
rencinin katıldığı turnuva WSC tarihine, 
bugüne kadar yapılmış en büyük bölge-
sel turnuva olarak kaydedildi. Marmara 
Koleji İngilizce Öğretmeni Melike Çalış-
kan eşliğinde, 5 takım halinde turnuvaya 
katılan Marmaralı 14 öğrenci, bu turnu-
vada üstün başarılara imza attı. 

Scholar’s Bowl, Team Debate,  
Collaborative Writing, Scholar’s  
Challenge gibi kategorilerde yarışan 
öğrenciler; 4 kupa, 57 altın ve 41 gümüş 
madalya alarak dünya finallerine katılma-
ya hak kazandılar. Azra Deniz Kasırga, 
Melis Duru Dönmez ve Duru Çakır’dan 
oluşan takım, Team Challenge katego-
risinde onlarca okulu geride bırakarak 
birinci oldu. Takım, hem Team Bowl 
kategorisinde hem de tüm takımlar arası 
genel değerlendirmede dördüncü seçil-
di. Huveyda Zelal İlbak ve Azra Deniz 
Kasırga adlı öğrenciler ayrıca Champion 
Scholars kategorisinde dereceye girerek 
adlarını şampiyonlar listesine yazdırmayı 
başardılar. Bu başarıların yanı sıra Azra 
Deniz Kasırga, Individual Challenge  
Overall kategorisinde birinci olarak  
Asimov Ödülü’nü almaya hak kazandı. 

Students from many different cities 
of Turkey as well as Kazakhstan 
participated in the “World Scholar’s 

Cup” local tournament, which was 
hosted by Koç Schools on March 29-
30, 2019. More than 850 students 
from 52 schools participated in the 
tournament. It was recorded to be the 
largest local tournament in the WSC 
history. 14 Marmara students, who were 
accompanied by English teacher Melike 
Çalışkan, joined the tournament in 5 
teams and had an extraordinary success.

Our students competed in categories 
such as Scholar’s Bowl, Team Debate, 
Collaborative Writing and Scholar’s 
Challenge. They won 4 cups, 57 gold 
medals, and 41 silver medals and 
earned the right to participate in the 
world finals. Azra Deniz Kasırga, Melis 
Duru Dönmez and Duru Çakır’s team 
left tens of schools behind in the Team 
Challenge category and came in 1st. 
Our team came in 4th in the Team 
Bowl category as well as the general 
evaluation of the teams. Our students 
Huveyda Zelal İlbak and Azra Deniz 
Kasırga were ranked in the Champion 
Scholars category and got their names 
written on the Champions’ List. Moreover, 
Azra Deniz Kasırga won the Asimov 
Award by becoming the winner of the 
Individual Challenge Overall category.

Marmara students are at the world finals 
of the World Scholar’s Cup

Azra Deniz Kasırga, 
‘World Scholar’s Cup 
Bölgesel Turnuvası’, 

“Individual Challenge 
Overall” kategorisinde 
birinci olarak Asimov 
Ödülü’nün sahibi oldu.

Azra Deniz Kasırga 
won the Asimov Award 
by becoming the winner 
of the Individual 
Challenge Overall 
category of the “World 
Scholar’s Cup” local 
tournament.

Marmaralı öğrenciler World 
Scholar’s Cup dünya finallerinde
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Efe Tan Çıbıkçı, 
“Milano 2019 45.Ulusal 

Seçim Konferansı”nda 
medya takımında 
gazeteci olarak görev 
aldı.

Efe Tan Çıbıkçı was 
assigned as a journalist 
in the media team in 
Milano 2019 45th 
National Selection 
Conference.

Marmara Science High School 
student Efe Tan Çıbıkçı 
represented Turkey in the 45th 

European Youth Parliament in Milano. 

Marmara Private Science High School 
11th grade student and EYP club member 
Efe Tan Çıbıkçı attended the “Milano 
2019 45th National Election Conference” 
on April 2-10 in Milano, Italy by being 
selected from Turkey to be assigned as a 
journalist in the media team.

In this conference, which lasted for 
six days, the delegates worked to be 
selected for the international conferences. 
The conference brought different young 
people from various cities of Italy 
together and the delegates produced 
solutions for problems in Europe. Our 
student, who followed the studies of the 
committees, took place in the media 
team with his projects and short films. 
Efe Tan Çıbıkçı received appreciation 
with his project “Diversity”, which reveals 
different features of the European 
youth, and which was viewed at the 
end of the conference. Efe Tan Çıbıkçı 
has previously been successful at the 
European Youth Parliament elections and 
attended the meeting in Lithuania as the 
delegate of Turkey. 

What does the European Youth 
Parliament do? 

European Youth Parliament (EYP) is a 
non-profit and non-political organization 
that encourages the European youth 
to be actively involved in citizenship 
and being respectful to the cultural 
understanding. Each year, 20.000 
young persons from all over Europe 
takes place in EYP projects.

Marmara Fen Lisesi öğrencisi Efe 
Tan Çıbıkçı, Milano’da düzen-
lenen ‘45. Avrupa Gençlik 

Parlamentosu’nda Türkiye’yi temsil etti.

Özel Marmara Fen Lisesi 11. sınıf 
öğrencisi ve EYP Kulübü üyesi Efe Tan 
Çıbıkçı, 2-10 Nisan tarihleri arasında 
İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen 
“Milano 2019, 45.Ulusal Seçim Konfe-
ransı”nda Türkiye adına medya takımın-
da gazeteci olarak görev yaptı.

Milano’da altı gün süren konferansta 
delegeler, uluslararası konferanslara 
seçilebilmek için çalıştılar. İtalya’nın 
farklı şehirlerinden gençleri bir araya 
getiren bu konferansta delegeler Av-
rupa’nın farklı problemlerine çözümler 
ürettiler. Komitelerin yaptığı çalışmaları 
takip eden Marmara Fen Lisesi öğren-
cisi Efe Tan Çıbıkçı, yaptığı projeler ve 
çektiği kısa filmlerle konferans çalışma-
larının medya ekibinde yer aldı. Çıbıkçı, 
konferansın kapanışında yayımlanan 
ve Avrupa gençlerinin farklı yönlerini 
ortaya koyan “Farklılık” adlı projesi ile 
büyük beğeni topladı. Efe Tan Çıbıkçı, 
daha önce de Avrupa Gençlik Parla-
mentosu seçimlerinde büyük başarı elde 
ederek Litvanya’da Türkiye delegesi 
olarak görev almıştı.

Avrupa Gençlik Parlamentosu ne 
yapar?

Avrupa Gençlik Parlamentosu kazanç 
amacı gütmeyen, politik olmayan bir ku-
ruluş olup; Avrupa gençliğini vatandaş-
lık ve kültürel anlayışa saygılı olmaya 
aktif bir şekilde katılmaya teşvik eder. 
Her sene Avrupa’nın her yanından 20 
bin genci içine alan projeleri kapsamak-
tadır.

Milano 2019 
Avrupa 
Gençlik 
Parlamentosu
Milano 2019 European Youth Parliament
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The “How do the IB Approaches in 
Education Prepare Students for the 
Future?” panel was organized at 

Marma Hotel on Thursday, March 21, 
2019 with the cooperation of Maltepe 
University and Marmara College. 

IB Director General Dr. Siva Kumari, 
İstanbul National Education Assistant 
Principal Murat Altınöz, Maltepe 
University Vice-Chancellor Prof. Dr. Betül 
Çotuksöken, İstanbul Marmara College 
and High Schools Principal Mehmet Alkan, 
Marmara College IB teachers and students, 
Anatolian side IB schools principals, 
teachers and students attended the panel 
that was moderated by Dr. Jale Onur. 
After the opening speech of Maltepe 
University Vice-Chancellor Prof. Dr. Betül 
Çotuksöken, the panel continued with the 
speeches of İstanbul National Education 
Assistant Principal Murat Altınöz and Dr. 
Siva Kumari, who visited Turkey for the 15th 
IB Day event. Kumari said, “The students of 
our time will be in a world, where no adult 
can tell them what to do.”

Maltepe University, which has been 
cooperating with the International 
Baccalaureate Organization (IBO) for two 
years, is the only authority in Turkey, which 
is authorized to provide the Education 
Management and Assessment Master’s 
Programme and IB Advanced Leadership 
Research Certificate, as well as being 
one of the few in the world. In addition, 
Maltepe University contributes to the 
professional developments of teachers and 
administrators from all around the world 
every year regularly with the International 
Baccalaureate Professional Development 
(IBPD) Seminars. 

Maltepe Üniversitesi ve Marmara 
Koleji işbirliğiyle, 21 Mart 
2019 Perşembe günü Marma 

Otel’de, “Eğitimde IB Yaklaşımları 
Öğrencileri Geleceğe Nasıl Hazırlıyor?” 
temalı bir panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Dr. Jale Onur’un yap-
tığı panele; IB Genel Direktörü Dr. Siva 
Kumari, İstanbul Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcısı Murat Altınöz ve Maltepe Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül 
Çotuksöken, Marmara Eğitim Kurumları 
Liseler Müdürü Mehmet Alkan ile Kolej 
IB öğretmen ve öğrencileri, Anadolu 
yakası IB okulları müdür,  öğretmen ve 
öğrencileri katıldılar. Panel, Maltepe 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Betül Çotuksöken’in açılış konuşmasının 
ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcı Murat Altınöz ve 15. IB günü 
etkinliği için Türkiye’ye gelen Dr. Siva 
Kumari’nin konuşmaları ile devam etti. 
Kumari; “Günümüz dünyasında öğrenci-
ler, hiçbir yetişkinin onlara ne yapmaları 
gerektiğini söyleyemediği bir dünyanın 
içerisine girecekler.” dedi. 

İki yıldır Uluslararası Bakalorya Or-
ganizasyonu (IBO) ile işbirliği yapan 
Maltepe Üniversitesi, Eğitim Yönetimi 
ve Denetimi Yüksek Lisans Programıyla 
birlikte IB İleri Liderlik Araştırmaları 
Sertifikasını vermeye yetkili olan Türki-
ye’de tek, dünyadaki pek az kurumdan 
biridir. Ayrıca, her yıl belli aralıklarla 
düzenlenen Uluslararası Bakalorya 
Profesyonel Gelişim Seminerleriyle 
(IBPD) Maltepe Üniversitesi dünyanın 
dört bir yanından gelen öğretmen ve 
yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkı 
sağlamaktadır.

Mezun, öğrenci ve eğitici gözüyle 
Türkiye’deki IB programları etkinliği

IB programmes in Turkey through the 
eyes of graduates, students and educators

“Eğitimde IB 
Yaklaşımları 
Öğrencileri Geleceğe 
Nasıl Hazırlıyor?” 
temalı panelin açılış 
konuşmasını Maltepe 
Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Betül Çotuksöken yaptı.

“Maltepe University 
Vice-Chancellor Prof. 
Dr. Betül Çotuksöken 
made the opening 
speech of the “How do 
the IB Approaches in 
Education Prepare 
Students for the 
Future?” panel.”



Marmaralı gençler 
hazırladıkları 

“Ravens of Odin” adlı 
takım çözümleriyle 

“Mühendislik” dalında 
Türkiye üçüncüsü oldu.

Marmara College 
students came in 
third in Turkey with 
their team solution, 

“Ravens of Odin”, in the 
“Engineering” category. 

Marmara College was ranked 
in the finals of the world’s 
biggest creative organization, 

Destination Imagination Turkey, and 
earned the right to represent Turkey in 
the World Finals, which was held in the 
USA on May 20-28.

Turkey Finals took place in Kuşadası, 
Aydın on February 21-24. Approximately 
380 teams from 180 different schools 
such as Robert College, ODTÜ, Eyüboğlu, 
SEV American, Koç Schools, Bahçeşehir 
College, TEV İnanç Türkeş Schools 
competed in the finals. Marmara 
College students Mina Şevval Arslan, 
Irmak Yıldızbayrak, Asya Baysal, Ahmet 
Berat Erdem, Eylül Saray, Nina Selin 
Özşekerci, Emir Arda Gün came in third 
in the “Engineering” category with their 
team solution, “Ravens of Odin”, which 
they prepared through the guidance of 
their chemistry teacher Elif Çınar and 
mathematics teacher Özgül Tepe. 

Marmara College students represented 
Turkey in the World Finals, which was 
held in Kansas, USA on May 20-28. 
More than 10 thousand teams from 
around the world participated in the 
finals and approximately 17 thousand 
young competitors sought solutions to any 
problem that they encountered in daily 
life. The finals aimed to unleash their 
creativities and made them embrace the 
creative approach as a lifestyle.

Marmara Koleji Dünya Finallerinde
Marmara College is at World Finals
Dünyanın en büyük kreatif organi-

zasyonu olan Destination Imagi-
nation Türkiye Finallerinde dere-

ce alan Marmara Koleji, 20-28 Mayıs 
tarihleri arasında Amerika’da yapılan 
Dünya Finallerinde Türkiye’yi temsil etti.

21-24 Şubat tarihleri arasında Aydın, 
Kuşadası’nda tüm Türkiye’den; Robert 
Koleji, ODTÜ, Eyüboğlu, SEV Amerikan, 
Koç Okulları, Bahçeşehir Koleji, TEV 
İnanç Türkeş Okulları gibi 180 farklı 
okuldan yaklaşık 380 takımın katılı-
mıyla gerçekleşen Türkiye finallerine 
katılan Marmara Koleji öğrencilerinden 
Mina Şevval Arslan, Irmak Yıldızbay-
rak, Asya Baysal, Ahmet Berat Erdem, 
Eylül Saray, Nina Selin Özşekerci, Emir 
Arda Gün,  Kimya Öğretmeni Elif Çınar 
ve Matematik Öğretmeni Özgül Tepe 
rehberliğinde hazırladıkları “Ravens of 
Odin” adlı takım çözümleriyle “Mü-
hendislik” dalında Türkiye üçüncüsü 
olmuştu.

Dünya çapında on bini aşkın takımın 
katıldığı ve yaklaşık 17 bin gencin ha-
yatlarında karşılaşabilecekleri her türlü 
probleme çözüm ararken yaratıcılıkla-
rını kullandırmayı ve yaratıcı dünyayı 
bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi 
hedefleyen ve 20-28 Mayıs tarihleri 
arasında Amerika, Kansas’da yapılan 
Dünya Finallerinde Türkiye’yi Marma-
ra Koleji öğrencileri başarıyla temsil 
ettiler.
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Marmara Koleji 
ve Fen Lisesi 
öğrencileri, “KİMFİBİ” 
yarışmasından ikincilik 
ve üçüncülük ödülleriyle 
döndüler.

Marmara College and 
Science High School 
students earned the 
second and third prizes 
in the “KİMFİBİ” 
competition. 

Okul Haberleri 
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The 6th traditional Micro-Lab Contest, 
which took place at Marmara 
College on Wednesday, April 

17, 2019, was a festival with the 
participation of many middle school 
students. The excitement of the students 
who attended the contest was worth 
seeing. The students were asked to 
perform the science (physics, chemistry 
and biology) experiments of 6th, 7th and 
8th grades. 

Students of Marmara College and 
Science High School participated 
in the “KİMFİBİ” competition, which 

was held at Erenköy Işık High School 
on Saturday, February 9, 2019, under 
the supervision of their teachers Hülya 
Başoğlu and Ayşegül Kahraman. In the 
experiment competition, which included 
chemistry, physics and biology categories, 
11th grade students earned the third prize 
in “chemistry” and 10th grade students 
earned the second prize in “physics”. 

Marmara Kolejinde 17 Nisan 
2019 Çarşamba günü altıncısı 
düzenlenen Micro-Lab Yarış-

ması, çok sayıdaki ortaokul öğrenci-
sinin katılımıyla bir şenlik havasında 
gerçekleşti. Fen Bilgisi (Fizik-Kimya-Bi-
yoloji) konularına yönelik 6. 7. ve 8. 
sınıflara verilen ve yapılması istenen 
deneyler esnasında yarışmaya katılan 
öğrencilerin yaşadıkları heyecan görül-
meye değerdi. 

Marmara Koleji ve Fen Lisesi 
öğrencileri, öğretmenleri Hülya 
Başoğlu ve Ayşegül Kahraman 

gözetiminde, 9 Şubat 2019 Cumartesi 
günü Erenköy Işık Lisesinde yapılan 

“KİMFİBİ” yarışmasına katıldılar. Kimya, 
Fizik ve Biyoloji branşlarında yapılan 
laboratuvar deney yarışmasına katılan 
11. sınıf öğrencileri “Kimya” dalında 
üçüncülük alırken, 10. sınıf öğrencileri 
de “Fizik” dalında ikincilik ödülünün 
sahibi oldular.

Micro-Lab Şenliği

KİMFİBİ Yarışması

Micro-Lab Festival

KİMFİBİ Competition



Marmarians say “hi” to the world with 
the Python programming language. 
A group of students from Marmara 

College, Science High School and Anatolian 
Vocational High School passed the exams 
and completed the final project in order to 
earn their Phyton programming language 
certificates from one of the largest universities 
in Turkey, Middle East Technical University. The 
training consisted of; introduction to Python 
programming, variables, enter-exit operations 
and operators, loops, assessment and functions, 
modules, file operations and debugging. 

The “Application of Virtual Reality in 
Literature” project, which was prepared 
by Marmara College Turkish Language 

and Literature Teacher Damla Destanoğlu and 
Information Technologies Teacher Zerrin Dinga, 
was selected for the finals of the ‘National 
Innovative Education Materials’ Design Contest 
for Teachers’, where 8 thousand teachers from 
78 cities participated with 4.681 projects. The 
goal of the contest, which was organized by 
İstanbul Provincial Directorate for National 
Education, was to get the teachers to design 
innovative education materials and use them in 
educational processes within the scope of the 
Ministry of National Education’s 2023 Education 
Vision Certificate. The projects’ exhibition and 
the award ceremony took place in the Ottoman 
Archives of the Directorate of Government 
Archives, Presidency of the Republic on May 2.

Marmaralılar, Python diliyle 
dünyaya merhaba diyorlar.
Marmara Koleji, Fen Lisesi ve 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 
bir grup öğrenci, Python program-
lamaya giriş, değişkenler, giriş-çıkış 
işlemleri ve operatörler, döngüler, de-
netim ve fonksiyonlar, modüller ve dos-
ya işlemleri, hata giderme konularında 
Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden 
birisi olan Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi’nin sınavlarını ve final projesini 
başarıyla tamamlayıp sertifika aldılar. 

Marmara Koleji Türk Dili ve Edebi-
yatı Öğretmeni Damla Destanoğ-
lu ve Bilişim Teknolojileri Öğretme-

ni Zerrin Dinga’nın ortaklaşa hazırladıkları 
“Edebiyatta Sanal Gerçekliğim Uygulan-
ması” adlı proje, 78 ilden 4 bin 681 proje 
ve 8 bin öğretmenin katıldığı ‘Ulusal Öğ-
retmenler Arası Yenilikçi Öğretim Mater-
yalleri Tasarım Yarışması’nda finale kaldı. 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim 
Vizyon Belgesi kapsamında öğretmenlerin 
yenilikçi öğretim materyalleri tasarlayarak, 
öğretim süreçlerinde kullanmaları hedefiy-
le düzenlenen ‘Ulusal Öğretmenler Arası 
Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım 
Yarışması’ sergisi ve ödül töreni 2 Mayıs’ta 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkan-
lığı Osmanlı Arşivi’nde yapıldı.

MEK öğrencileri 
Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nin “Python 
Programlama” sınavlarını 
ve final projesini başarıyla 
tamamladılar. 

Students of MEI passed 
the exams and completed 
the final project of 
Middle East Technical 
University’s “Python 
Programming Training” 
successfully.

Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni Damla 
Destanoğlu ve Bilişim 
Teknolojileri Öğretmeni 
Zerrin Dinga, ‘Ulusal 
Öğretmenler Arası 
Yenilikçi Öğretim 
Materyalleri Tasarım 
Yarışması’nda.

Turkish Language and 
Literature teacher 
Damla Destanoğlu 
and Information 
Technologies Teacher 
Zerrin Dinga are at the 

‘National Innovative 
Education Materials’ 
Design Contest for 
Teachers’.

Students of Marmara Education 
Institutions received Python Programming 
Language Certificates from METU

Design Contest for Teachers

Marmara Eğitim Kurumları  
öğrencileri ODTÜ’den  
Python Programcılığı Sertifikası aldılar

Öğretmenler Arası 
Tasarım Yarışması
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Marmara Koleji EYP 
Kulübü öğrencileri, 
23. Avrupa Gençlik 
Parlamentosu Türkiye 
seçimleri için Samsun 
TED Kolejinde yapılan 
seçmelere katıldılar.

Marmara College EYP 
Club students attended 
the 23rd European 
Youth Parliament 
Turkey Conference, 
which was hosted by 
Samsun TED College. 

Marmara Private College students 
attended the 23rd European 
Youth Parliament Conference, 

which was hosted by Samsun TED 
College, on April 13-16, 2019 for the 
selections of Turkey. In the conference, 
where the delegates to represent Turkey 
in the European Youth Parliament were 
selected, the students took active roles 
in their committees for four days. The 
conference started with the opening 
speech of European Union Delegation 
to Turkey Political Counsellor, Julian 
Vassallo. Vassallo stressed the importance 
of the discussion of EU policies by young 
people as well as mechanisms like 
the European Youth Parliament, which 
facilitates representation. European 
Youth Conference President Christos Zois, 
European Youth Conference Head of 
Jury Magnus Hall and European Youth 
Conference President of Turkey Emre 
Örendil also attended the conference. 
In the conference, the students sought 
solutions for various problems of Europe 
regarding external affairs, economy, social 
affairs, environment, food, security, law 
and technology.

Our students attended the conference 
to represent their committees with the 
guidance of Marmara College EYP Club 
advisers Zülal Eroğlu and Sitem Sipahi. 
Their opening and closing speeches were 
greatly appreciated. After completing their 
committee duties, our students; Tuna Özsoy 
(Opening speech), Doğa Tatlı (Opening 
speech), Duru Çakır (Q&A moderation), 
Elif Buse Erdoğan (Closing speech) and 
Candan Oran, received their certificates 
from this prestigious organization. 

Özel İstanbul Marmara Koleji 
öğrencileri ‘23. Avrupa Gençlik 
Parlamentosu Türkiye Seçimleri’ 

için 13-16 Nisan 2019 tarihleri arasın-
da Samsun TED Koleji ev sahipliğinde 
gerçekleşen konferansa katıldılar. Avru-
pa Gençlik Parlamentosu’nda Türkiye’yi 
temsil edecek delegelerin seçildiği kon-
feransta öğrenciler dört gün boyunca 
çalıştıkları komitelerde etkin rol aldılar. 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Si-
yasi İşler Müsteşarı Julian Vassallo’nun 
açılış konuşması ile başlayan konferans-
ta Vassolo; AB politikalarının gençler 
tarafından tartışılmasının ve Avrupa 
Gençlik Parlamentosu gibi temsil hakkı 
veren  mekanizmaların önemini vurgula-
dı. Avrupa Gençlik Konferansı Başkanı 
Christos Zois, Avrupa Gençlik Konfe-
ransı Jüri Başkanı Magnus Hall, Avrupa 
Gençlik Konferansı Türkiye Başkanı 
Emre Örendil’in de katıldığı konferansta 
öğrenciler; dış ilişkiler, ekonomi, sosyal 
işler, çevre, gıda, güvenlik, hukuk ve 
teknoloji alanlarında Avrupa’nın çeşitli 
sorunlarına çözüm aradılar.

Öğretmenleri Zülal Eroğlu ve Sitem 
Sipahi danışmanlığında konferansa 
katılan Marmara Koleji EYP Kulübü 
öğrencileri, konferansta komitelerini 
temsilen yaptıkları açılış ve kapanış 
konuşmalarıyla büyük beğeni aldılar. 
Tuna Özsoy (Açılış konuşması), Doğa 
Tatlı (Açılış konuşması), Duru Çakır 
(Soru –cevap yönetim), Elif Buse Erdo-
ğan (Kapanış konuşması) ve Candan 
Oran adlı öğrenciler, bu prestijli organi-
zasyon tarafından verilen sertifikalarını 
komite çalışmalarını tamamladıktan 
sonra almaya hak kazandılar. 

Marmara College students are in 
Samsun for the 23rd National European 

Youth Parliament Conference

Marmara Koleji öğrencileri  
23.Ulusal Avrupa Gençlik 
Parlamentosu Konferansı 

için Samsun’da

Okul Haberleri 
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This year’s activities of the Armabey 
project, which has been conducted by 
Marmara Education Institutions since 

2004 successfully, were finalized with a 
glorious final ceremony, which took place 
at Istanbul Marmara College Hasan Ali 
Yücel Hall with the participation of our 
sister schools from Athens and Thessaloniki, 
on Friday, April 19. Armabey project 
is named after the initial syllables of its 
partners. 

The theme of the project was ‘The 
Similarities Between Turkish and Greek 
Cultures’. The dance and live music 
performances as well as the presentations 
and skits of the Greek students were highly 
appreciated by the audience. Kocaeli 
Marmara College students took place as 
well in this year’s performances, which 
were prepared by the students of Athens 
Montessori School, Thessaloniki Aristotelio 
School and Istanbul Marmara College.

Yunan dostlarla İstanbul 
buluşması

Istanbul meeting with 
Greek friends

Kocaeli Marmara 
Koleji öğrencisi Gülce 
Güçer’in performansı 
izleyenler tarafından 
büyük beğeni topladı.

Kocaeli Marmara 
College student Gülce 
Geçer’s performance 
was appreciated by the 
audience. 

Marmara Eğitim Kurumları’nın 
2004 yılından beri başarıyla 
yürüttüğü ve adını ortaklarının 

ilk hecelerinden alan Armabey projesi-
nin bu yılki çalışmaları, Atina ve Sela-
nik’den gelen kardeş okulların katılımıyla 
19 Nisan Cuma günü İstanbul Marmara 
Koleji Hasan Ali Yücel Salonunda 
yapılan muhteşem bir final töreniyle son 
buldu.

Ana teması ‘Türk ve Yunan Kültürleri 
Arasındaki Benzerlikler’ olan proje; Türk 
ve Yunan öğrencilerin sundukları dans, 
canlı müzik performansları, sunumlar 
ve skeçlerle salondaki izleyicilere çok 
yoğun ve güzel duygular yaşattı. Ati-
na’dan Montessori Okulu, Selanik’den 
Aristotelio Okulu ve İstanbul Marmara 
Koleji öğrencileri tarafından hazırlanan 
gösteride bu yıl Kocaeli Marmara Koleji 
öğrencileri de yer aldı.
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The Duke of Edinburgh International 
Youth Award Programme Bronze 
Awards found their owners.  

21 students from Marmara College and 
Marmara Science High School attended 
the “Duke of Edinburgh International 
Youth Award Programme”, which aims to 
raise awareness for volunteerism without 
competition and support the students’ 
personal development, in the Bronze 
category. Over the course of six months, 
the students successfully completed the 
first three stages of the Bronze category, 

“Community Service”, “Acquiring Skills” 
and “Physical Development”, and won 
the Bronze award. 

National Coordinator Çiğdem Güler 
and Marmara Education Institutions 
High School Principal Mehmet Alkan 
and advisor teachers attended the 
award and certificate ceremony on 
Monday, February 18, 2019 as well as 
the students. The students had completed 
the final stage of the programme, 

“Adventure and Exploration Camp” with 
their advisor teachers Ahmet Yüksel 
and Mehmet Eren on June 7-8, 2018 
in the Yenisofça rural area that is 40 
km from Eskişehir, in harmony with the 
nature. The expected outcomes for the 
students of this category are; increased 
confidence, acquiring teamwork and 
cooperation skills, supporting the 
adventure and exploration spirit, gaining 
respect for the nature as well as being 
trained regarding these subjects and 
attending the camp to demonstrate their 
personal performances. 

Edinburgh Dükü Uluslararası 
Gençlik Ödül Programı Bronz 
Ödülleri sahiplerini buldu.

Rekabete dayanmadan, gönüllülük bi-
lincinin geliştirilerek, gençlerin kişisel 
gelişimine destek olmayı hedefleyen 

“Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik 
Ödülü Programı”na Marmara Koleji 
ve Marmara Fen Lisesinden Bronz 
kategorisine katılan 21 öğrenci, altı 
ay boyunca ödül kategorisinin ilk üç 
aşaması olan “Toplum Hizmeti”, “Be-
ceri Kazanma” ve “Fiziksel Gelişim” 
aşamalarını başarıyla tamamlayarak 
Bronz ödülünü almaya hak kazandı. 

18 Şubat 2019 Pazartesi günü ödül 
ve sertifikalarının verildiği törene 
öğrencilerin yanı sıra Ulusal Koordi-
natör Çiğdem Güler, Marmara Eğitim 
Kurumları Liseler Müdürü Mehmet Al-
kan ve danışman öğretmenler katıldı. 
Öğrenciler, programın son aşaması 
olan “Macera ve Keşif Kampı”nı, 
Macera ve Keşif Programı Danışman 
Öğretmenleri Ahmet Yüksel ve Meh-
met Eren eşliğinde 7-8 Haziran 2018 
tarihlerinde, Eskişehir’e 40 km uzak-
lıkta Yenisofça mevkii kırsalında doğa 
ile iç içe yaşayarak tamamlamış 
oldular. Bu kategoriye katılan öğren-
cilerden beklenen kazanımlar; genç-
lerin özgüven duygularını arttırarak, 
takım çalışması ve işbirliği becerisi 
kazandırma, macera ve keşif ruhunu 
geliştirerek çevreye ve doğaya saygı 
duyma ile bu konuların eğitimi ve 
kampa katılmaları, kişisel performans-
larını göstermeleridir. 

Edinburgh Dükü Uluslararası 
Gençlik Ödül Programı

The Duke of Edinburgh  
International Youth Award Programme

Ulusal Koordinatör 
Çiğdem Güler, 
Marmara Eğitim 
Kurumları Liseler 
Müdürü Mehmet 
Alkan ile danışman 
öğretmenler Zehra 
Hasır ve Mehmet 
Eren’e projeye 
katkılarından dolayı 
sertifikalarını takdim 
etti.

National Coordinator 
Çiğdem Güler 
presented their 
certificates to 
Marmara Education 
Institutions High 
School Principal 
Mehmet Alkan and 
advisor teachers 
Zehra Hasır and 
Mehmet Eren for their 
contributions to the 
project. 

Okul Haberleri 
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Liverpool’da düzenlenen 
uluslararası konferansa 
katılan öğretmenler, 
konusunda uzman 
öğretmen eğitmenleri, 
teorisyenler ve 
yazarlarla bir araya 
gelerek mesleki 
paylaşımda bulundular.

The teachers, who 
attended the 
international conference 
that took place in 
Liverpool, got together 
with expert trainers, 
theoreticians and 
authors and exchanged 
professional knowledge.

2-5 Nisan 2019 tarihleri arasında 
İngiltere’nin Liverpool kentinde 
yapılan 53’üncü Uluslararası 

IATEFL Konferansı’na Marmara Koleji 
öğretmenlerini temsilen Liseler Yaban-
cı Diller Bölüm Başkanı Neşe Sarışın 
ve Anaokulu İngilizce Bölüm Başkanı 
Ömür Turhaner katıldılar.

“The IATEFL International Annual 
Conference and Exhibition”, her sene 
geleneksel olarak yapılan İngilizce 
dil eğitiminin en önemli organizas-
yonlarından biridir. 100’den fazla 
ülkeden yaklaşık 3 bin dil eğitmeni-
nin katıldığı konferans; 500’e yakın 
sunum, atölye çalışması ve forumdan 
oluşan 4 günlük yoğun bir programı 
içeriyor. Öğretmenler, IATEFL Konfe-
ransı’nda konusunda uzman öğretmen 
eğitmenleri, teorisyenler ve yazarlarla 
bir araya gelerek mesleki paylaşım-
da bulunma imkanı buldular. Bunun 
yanında, 50’den fazla yayınevinin yer 
aldığı sergiyi gezerek güncel yayınları 
inceleme fırsatını da elde ettiler. 

High Schools Foreign Languages 
Department Head Neşe Sarışın 
and Kindergarten English 

Department Head Ömür Turhaner 
attended the 53rd International IATELF 
Conference that took place on April 2-5, 
2019 in Liverpool, UK, to represent the 
Marmara College teachers. 

The “IATELF International Annual 
Conference and Exhibition” is one of 
the most important events of English 
language education. The conference has 
an intense 4-day schedule that consists of 
nearly 500 presentations, workshops and 
forums. Approximately 3000 language 
teachers from more than 100 countries 
attend the conference. Our teachers 
had the opportunity to get together with 
expert trainers, theoreticians and authors 
to exchange professional knowledge. 
Moreover, they had the chance to visit 
the exhibition, where more than 50 
publishing companies attended, and 
observe the up-to-date education 
materials.

Marmara Koleji öğretmenleri 
uluslararası konferansta

Marmara College teachers were at 
the international conference
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Marmara Eğitim 
Kurumları öğrencileri, 
CNR Fuar Merkezinde 
katıldıkları 

“Uluslararası Deniz 
Araçları Ekipmanları 
ve Aksesuarları 
Fuarı”nda yaptıkları 
konuşmalar ve 
ürettikleri görsellerle 
fuar ziyaretçilerinin 
de dikkatini çekmeyi 
başardılar.

Students of Marmara 
Education Institutions 
managed to draw 
the attention of 
the visitors at the 

“International Marine 
Boat Equipment and 
Accessories Show”, 
which took place at 
CNR Expo Center, with 
the speeches they made 
and the visuals they 
produced.

Marmara Private Education 
Institutions and Maltepe 
University attended the 14th 

“International Boat Marine Equipment 
and Accessories Show”, which took 
place at CNR Europe, in order to 
draw attention to marine pollution. 
Marmarian students made their 
speeches at the seminar hall next 
to the exposition area to draw the 
visitors’ attention to marine pollution 
caused by humans. The headline of 
their speeches was “Enough! I want to 
live!”

CNR Avrupa’da bu yıl 14. kez 
düzenlenen “Uluslararası Deniz 
Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları 

Fuarı”nda Özel Marmara Eğitim Kurum-
ları ve Maltepe Üniversitesi, denizlerdeki 
su kirliliğine dikkat çekmek adına birlikte 
görev aldı. Fuar alanında yer alan seminer 
salonunda konuşmalarını gerçekleştiren 
Marmaralı öğrenciler, çevreye karşı duyarlı 
olduklarını göstermek için yaptıkları; “Yeter 
Artık! Yaşamak İstiyorum!” başlıklı konuş-
malarıyla Boat Show ziyaretçilerinin de 
dikkatini insanoğlunun sebep olduğu deniz 
kirliliğine çektiler. 

Çevreye duyarlı öğrenciler fuarda 
Environmentally-conscoius 
students are at the exposition
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The Turkish-Russian cultural 
cooperation, which started on a cold 
autumn day, grew warmer in April.

Marmara Education Institutions students 
flew to Moscow to visit Russia on 
April 9-16, 2019 and met the Russian 
panorama by taking a historical tour at 
the Red Square. Afterwards, the students 
were warmly welcomed by the students, 
teachers and parents in Astrakhan and 
settled in their houses. They shared 
their cultural values, language skills and 
experiences with the hospitable families 
they stayed with.

Throughout the one-week program 
that Astrakhan Linguistic Gymnasium 
students and teachers prepared, 
Russian and Turkish students enjoyed 
many activities such as sightseeing, 
museum visits, picnics, sports games, 
concerts, dance shows, contests, 
painting, fishing, bowling, etc.  
The students spoke English and Turkish.  
Our students enlightened many subjects 
that are usually wondered by foreign 
students such as the truths about Turkey, 
traditions and customs, education 
system, family life, fields of interest and 
eating-drinking habits.

As noticed and stated by all the 
participants of this project, which 
strengthens the bonds of friendship, 
such international programs bring 
different societies together with love 
and respect and remind that friendship, 
communication and peace are superior 
in the global world.

Türkiye - Rusya arasındaki 
dostluğumuz pekişiyor
The Turkish - Russian 
friendship grows stronger
Soğuk bir sonbahar günü başlayan 

Türkiye-Rusya kültürel işbirliği, ilkbaha-
rın Nisan ayında hak ettiği sıcaklığa 

kavuştu.

9-16 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçek-
leşen Rusya gezisinde, Moskova’ya uçan 
Marmara Eğitim Kurumları öğrencileri, 
önce Kızıl Meydan’da tarihi bir gezi yapa-
rak Rusya panoramasıyla tanıştılar. Daha 
sonra Rusya-Astragan şehrinde öğrenci, 
öğretmen ve velilerin sıcak karşılamalarıyla 
evlerine yerleşen Türk öğrenciler, kaldıkları 
misafirperver ailelerle kültürel değerleri, dil 
becerilerini, deneyimlerini paylaştılar.

Astrakhan Linguistic Gymnasium öğrenci 
ve öğretmenlerinin hazırladığı bir haftalık 
program boyunca şehir gezileri, müze 
ziyaretleri, piknik, spor müsabakaları, 
konser, dans, yarışma, resim, balık tutma, 
bowling ve daha birçok faaliyeti Rus ve 
Türk öğrenciler, merak ve keyifle eğlenerek 
sürdürdüler. İngilizce ve Türkçe yapılan 
diyaloglarda öğrenciler, yabancılar tara-
fından merak konusu olan birçok konuyla 
ilgili Türkiye gerçeklerini, adet ve gele-
neklerini, eğitim sistemini, aile yaşantısını, 
ilgi alanlarını, alışkanlıklarını, yeme-içme 
geleneklerini son derece açık ve anlaşılır 
bir dille paylaştılar. 

Dostluk köprülerinin sağlamlaştırıldığı bu 
işbirliğinde, tüm katılımcıların da fark ettiği 
ve dile getirdiği gibi ülkeler arası yapılan 
bu tür programlar, farklı özelliklerde olan 
toplumları saygı, sevgi çerçevesinde bir 
araya getirip küresel dünyada kardeşliğin, 
iletişimin ve barışın en üstün olduğu mesajı-
nı hatırlatmaktadır. 

Türkiye ile Rusya 
arasında başlatılan 
kültürel işbirliği 
gezisinin ilk durağı Kızıl 
Meydan oldu.

The first stop of the 
Turkish-Russian 
cultural cooperation 
tour was the Red Square
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Marmara College 10th grade student 
Nilsu Balcı earned the third place for 
her performance at the “French Poetry 

Recitation with Music Contest”, which took 
place at FMV Private Ayazağa Işık High School 
on February 20, 2019.

14 schools from Istanbul attended the contest. 
9th grade student Defne Atlı recited Paul 
Verlaine’s “Il pleure dans mon coeur” and 
10th grade student Nilsu Balcı recited Paul 
Verlaine’s “Chanson d’automne” to successfully 
represent their school. Their performances were 
accompanied by the guitar and the ukulele. The 
students’ performances were evaluated by a jury 
with five members, which consisted of the Deputy 
Attache for Cooperation for French, Boğaziçi 
University French Language Department research 
assistants and teachers of schools with French as 
the primary language of education.

Marmara Education Institutions 
College and Science High School 
students Elif İpek İlan, Serhat 

Nişancı, Melis Duru Dönmez, Zeynep 
Gençman and İrem Baştürk attended the 
traditional “Chamisso German Reading 
Contest”, which was organized by Işık High 
School, on Friday, March the 1st with their 
German language teacher Zafer Kızılcin.

In the contest, where 75 students from 
30 schools competed to prove their 
secondary foreign language skills, there 
was a broad participation from all over 
Turkey, and especially from Istanbul. All the 
members of the jury were active teachers 
of the German language and their fair 
evaluations made the contest even more 
enjoyable. Even though there were no 
losers at the contest, it was very exciting. 
Students of Marmara Education Institutions 
successfully represented their school. 

20 Şubat 2019 tarihinde FMV Özel 
Ayazağa Işık Lisesinde gerçekleşen 
“Fransızca Müzik Eşliğinde Şiir Oku-

ma Yarışması”nda Marmara Koleji 10. 
sınıf öğrencilerinden Nilsu Balcı perfor-
mansı ile üçüncülüğe layık görüldü.

İstanbul’dan 14 okulun katıldığı yarışmada 
9. sınıflardan Defne Atlı, Paul Verlaine’ın 
“Il pleure dans mon coeur”, 10. sınıflar-
dan Nilsu Balcı, Paul Verlaine’ın  

“Chanson d’automne” şiirlerini gitar ve 
ukulele eşliğinde seslendirerek okulları-
nı başarıyla temsil ettiler. Öğrencilerin 
performans değerlendirmeleri, Fransızca 
İçin İşbirliği Ataşesi Yardımcısı, Boğaziçi 
Üniversitesi Fransızca Bölümü araştırma 
görevlileri ve birinci dili Fransızca olan 
okulların Fransız eğitimcilerinden oluşan 
5 kişilik bir jüri tarafından yapılmıştır. 

Marmara Eğitim Kurumları Kolej 
ve Fen Lisesi öğrencilerinden 
Elif İpek İlan, Serhat Nişancı, 

Melis Duru Dönmez, Zeynep Gençman 
ve İrem Baştürk, Almanca Öğretmenleri 
Zafer Kızılcin ile birlikte 1 Mart Cuma 
günü Işık Lisesinin geleneksel “Chamisso 
Almanca Okuma Yarışması”na katıldılar. 

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin 
diğer illerinden de katılımın yoğun oldu-
ğu yarışmada 30 okuldan 75 öğrenci 
ikinci dildeki başarılarını kanıtlamak 
için yarıştı. Değerlendirmeyi yapan jüri 
üyelerinin her biri Almanca öğrenimin-
de etkin rol oynarken, tarafsız ve adil 
değerlendirmeleri bu yarışmanın daha 
keyifli geçmesini sağladı. Kaybedenin 
olmadığı ama büyük heyecanların 
yaşandığı bu yarışmada Marmara 
Eğitim Kurumları öğrencileri de okullarını 
başarıyla temsil ettiler.

Marmara Koleji 
öğretmenlerinden Dilara 
Türeli Yılmaz, öğrencileri 
Nilsu Balcı ve Defne Atlı 
ile “Fransızca Müzik 
Eşliğinde Şiir Okuma 
Yarışması”nda.

Marmara College teacher 
Dilara Türeli Yılmaz is 
with her students Nilsu 
Balcı and Defne Atlı at the 

“French Poetry Recitation 
with Music Contest”.

Elif İpek İlan, katıldığı 
yarışmada Almanca 
sunum yaptı.

Elif İpek İlan, made a 
German presentation at 
the contest. 

Fransızca şiir okuma yarışması

Almanca okuma yarışmasındaydık

French poetry recitation contest

We were at the German reading contest

Okul Haberleri 
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Students from Marmara College 
11 B, 11 C and 11 IB classes 
attended the “Critical Literature 

Symposium” that was organized at 
Enka Schools on January 12, 2019 
with their Turkish Language and 
Literature teacher Nermin Şerif 
Nemlioğlu. Different sessions about the 
stories in Ayfer Tunç’s book, “Evvelotel 
Saklı”, took place at the symposium. 
The students analyzed these stories in 
these sessions and at the final session; 
they created products regarding each 
story. Students, who mostly performed 
dramatizations, had the opportunity to 
meet their peers from different schools 
as well as having an idea of what 
they can do in the different fields of 
literature in the future. 

Marmara Koleji 11 B, 11 C ve 
11 IB sınıflarından bir grup 
öğrenci, Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmeni Nermin Şerif Nemlioğlu eş-
liğinde, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü 
Enka Okullarında düzenlenen “Eleşti-
rel Edebiyat Sempozyumu”na katıldı. 
Sempozyumda Ayfer Tunç’un “Evvelo-
tel Saklı” kitabındaki öyküler üzerine 
farklı oturumlar yapıldı. Bu oturumlarda 
öyküleri inceleyen ve çözümleyen 
öğrenciler, son oturumda her bir öykü 
ile ilgili ürünler oluşturdu. Çoğunlukla 
dramatizasyon yapan öğrenciler hem 
farklı okullardan akranlarıyla tanışma 
ve çalışma hem de edebiyatın bir 
alanında ne tür çalışmalar yapılabile-
ceğine dair fikir edinme ve fikir üretme 
fırsatı yakaladılar.

Eleştirel 
Edebiyat 
Sempozyumu
Critical 
Literature 
Symposium 

“Eleştirel Edebiyat 
Sempozyumu”nda 
öğrenciler Ayfer 
Tunç’un “Evvelotel 
Saklı” kitabındaki 
öyküler üzerine 
dramatizasyon yaptılar.

Students performed 
dramatizations of 
the stories in Ayfer 
Tunç’s book, “Evvelotel 
Saklı”, at the “Critical 
Literature Symposium”.
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Işık Öğütçü, babası 
Orhan Kemal’e ait 
pek çok anekdotu 
öğrencilerle paylaştı.

Işık Öğütçü shared 
many anecdotes with 
the students regarding 
his father Orhan Kemal.

Orhan Pamuk’un, 
yazdığı romanından 
yola çıkarak kurduğu 
Masumiyet Müzesi, 
2012 yılından itibaren 
ziyaretçilerini 
ağırlıyor.

The Museum of 
Innocence, which 
was established by 
Orhan Pamuk based 
on his novel, has been 
welcoming its visitors 
since 2012. 

Marmara College 11 B and 11 C 
students visited Orhan Kemal 
Museum and The Museum of 

Innocence with their Turkish Language 
and Literature Teacher Nermin Nemlioğlu. 
The museum visits, which were organized 
after the “Novel” subject was covered 
as part of the 11th grade curriculum, was 
very helpful for the students to realize that 
fact and fiction are entangled.

When Orhan Kemal left his newly wed 
bride Cemile in her father’s home, she was 
pregnant. When he got out of the jail, he 
met his daughter İpek for the first time and 
she was five years old. Orhan Kemal was 
inspired by his daughter İpek’s thoughts 
of seeing her father for the first time for 
one of his stories. This anecdote and 
many more was told to Marmara College 
students by Orhan Kemal’s son Işık Öğütçü. 
After the Orhan Kemal Museum visit, the 
students visited the Museum of Innocence, 
which was established by Orhan Pamuk 
based on his novel.

Marmara Koleji 11 B ve 11 C 
sınıfı öğrencileri, 11. sınıf müf-
redatındaki “Roman” konusu 

işlendikten sonra Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni Nermin Nemlioğlu eşliğin-
de Orhan Kemal Müzesi ile Masumi-
yet Müzesi’ni ziyaret ederek kurmaca 
gerçekliğin ve yaşanan gerçekliğin iç 
içe olduğunu görme şansını buldular.               

Orhan Kemal, yeni evlendiği eşi 
Cemile’yi babasının evinde bırakıp 
hapse girdiğinde Cemile hamiledir. 
Hapishaneden çıkıp eve geldiğinde 
ilk kez gördüğü kızı İpek beş yaşında-
dır. İpek’in ilk kez gördüğü babasına 
ilişkin düşünceleri Orhan Kemal’in bir 
öyküsüne konu olur. Bu anekdotu ve 
daha pek çoğunu öğrenciler Orhan 
Kemal Müzesi’nde, Orhan Kemal’in 
oğlu Işık Öğütçü’den dinledi. Öğrenci-
ler, Orhan Kemal Müzesi’nden sonra 
da Orhan Pamuk’un yazdığı romanın-
dan yola çıkarak kurduğu Masumiyet 
Müzesi’ni ziyaret ettiler.

Orhan Kemal Müzesi ve 
Masumiyet Müzesi gezisi
Orhan Kemal Museum and  
The Museum of Innocence visit

Okul Haberleri 
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Marmara College teachers 
Damla Destanoğlu and 
Zerrin Dinga attended the 

“Education Technologies Platform 
Sharing Day”, which was hosted by 
Doğuş University on Satuday, March 23, 
with “Application of Virtual Reality in 
Literature”.

In this project, where Turkish Language 
and Literature lesson met virtual reality 
through ‘Cospaces Edu’ program, high 
school students had the opportunity to 
re-interpret Sevgi Soysal’s novel, “Tante 
Rosa” and improve their code writing 
skills.  

Marmara Koleji öğretmenlerinden 
Damla Destanoğlu ve Zerrin 
Dinga, 23 Mart Cumartesi günü 

Doğuş Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen ‘Eğitim Teknolojileri Plat-
formu Paylaşım Günü’ne, “Edebiyatta 
Sanal Gerçekliğin Uygulanması” konu-
suyla katıldılar.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinin ‘Cospaces 
Edu’ programı aracılığıyla sanal gerçek-
likle buluştuğu bu projede, lise düze-
yinde öğrenciler Sevgi Soysal’ın “Tante 
Rosa” adlı romanını yeniden yorumlar-
ken kod yazma becerilerini de geliştirme 
imkanı bulmuş oldular.

Eğitim Teknolojileri 
Platformu’nda 
Sanal Gerçeklik
Virtual Reality in Education 
Technologies Platform

Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni Damla 
Destanoğlu ve 
Bilgisayar Bilimi 
Öğretmeni Zerrin 
Dinga, Eğitim 
Teknolojileri 
Platformu’nda.

Turkish Language and 
Literature teacher 
Damla Destanoğlu 
and Computer Science 
teacher Zerrin Dinga 
are at the Education 
Technologies Platform.
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Zülal Eroğlu, “15.
IB Day Günü”nde 
yaptığı “Ölçme 
ve Değerlendirme 
Kriterleri ve Sınav 
Uygulamaları” konulu 
sunumuyla büyük 
beğeni topladı.

Zülal Eroğlu’s 
presentation, 

“Assessment and 
Evaluation Criteria and 
Exam Applications” that 
she made at the 15th IB 
Day won recognition. 

 news / Eralp Karduz

Marmara Eğitim 
Kurumları öğretmenleri 
‘15. IB day günü’nde 
yaptıkları sunumlarıyla 
beğeni topladılar
Teachers of Marmara Education 
Institutons made a remarkable 
presentation at the 15th IB day 

Marmara Private College 
History Teacher and IB 
Diploma Programme TITC 

20th Century Turkey Course Examiner 
Zülal Eroğlu shared her presentation 
“Assessment and Evaluation Criteria 
and Exam Applications” with 
teachers from many cities of Turkey 
at the “15th IB Day”, which was 
hosted by Kültür University on March 
23, 2019.

High School Math teacher Murat 
Öztan shared his knowledge and 
experience of teaching math to 
primary school students with his 
presentation “Mathematics in PYP 
Classes” at the IB Day. He made his 
presentation to nearly 60 teachers 
from around Turkey, and especially 
from Istanbul, in this organization, 
which has important effects on the 
IB programme and education in our 
country.

Özel İstanbul Marmara Koleji 
Tarih Öğretmeni ve IB Diploma 
Programı TITC 20.Yüzyılda 

Türkiye Dersi Sınav Değerlendirme 
Uzmanı Zülal Eroğlu,23 Mart 2019 tari-
hinde Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleşen “15.IB Day Günü”nde 

“Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri ve 
Sınav Uygulamaları” konulu sunumu-
nu Türkiye’nin birçok şehrinden gelen 
öğretmenlerle paylaştı.

Marmara Koleji Matematik Öğretmeni 
Murat Öztan da IB-DAY ‘de, “PYP Sınıf-
larında Matematik” konulu sunumuyla 
IB okullarında ilköğretim sınıflarında 
matematik eğitimi ile ilgili bilgi ve 
tecrübelerini paylaştı. Ülkemizin başta 
İstanbul olmak üzere çeşitli illerindeki 
IB okullarından öğretmenlerin katıldığı 
ve IB programı üzerine önemli etkileri 
olan bu organizasyonda, Murat Öz-
tan’ın hazırladığı sunumu 60’a yakın 
eğitimci takip etti. 

Okul Haberleri 
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Students of Marmara Private Vocational 
Anatolian High School organized a 
“Karaoke Contest” on Friday, December 

28, 2018, to make the dream of another 
child come true within the scope of the 

“Share My Dream” project, which they have 
been carrying out in their school for years. 
The motto of the contest was “Come and 
Sing a Song”. 

Marmara Education Institutions teachers 
also attended the contest where Berfin 
Aladağ from Vocational High School 
Class 11 A was the master of ceremony. 
The jury consisted of music teacher Nursel 
Valandova, geography teacher Derya 
Keçeci and Marmara Private Vocational 
High School 2010 graduate Doruk Sayar, 
who received his training from world 
renowned illusionists, transformed his 
greatest passion into his profession at an 
early age, made his mark with his last 
project “Sleight of Mind” in the illusion 
world of Turkey and works with great 
dedication.

Students of Marmara Private Anatolian 
Vocational High School carry out the “Share 
My Dream” project under the guidance of 
their teacher, Zerrin Dinga. Marmara Private 
Anatolian Vocational High School is the 
only high school in Turkey that carries out 
this project. While making children’s dreams 
come true, the students have also had the 
chance to see the children’s eyes shine with 
happiness. “Share My Dream” Project is a 
social responsibility project which aims to 
make the greatest dreams of children, who 
have life-threatening illnesses and who are 
between the ages 3-18, come true in one 
day to make them hold on to life, with the 
motto “You can’t add days to a lifetime but 
you can add life to the days!”. The project 
is conducted in high schools and universities 
to raise awareness for volunteering by 
Make A Wish Foundation Turkey, which has 
its headquarters in the USA. 

Özel Marmara Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi öğrencileri, 
okullarında yıllardır başarıyla 

yürüttükleri “Hayalimi Paylaş” projesi 
kapsamında, bir çocuğun daha hayalini 
gerçekleştirebilmek için “Gel Bir Şarkı da 
Sen Söyle” sloganıyla, 28 Aralık 2018 
Cuma günü bir “Karaoke Yarışması” 
düzenlediler.

Sunuculuğunu Meslek Lisesi 11 A sınıfın-
dan Berfin Aladağ’ın yaptığı yarışmaya 
öğrencilerin yanı sıra Marmara Eğitim 
Kurumları öğretmenleri de katıldılar. Ya-
rışmanın jüri üyeliğini Müzik Öğretmeni 
Nursel Valandova, Coğrafya Öğretmeni 
Derya Keçeci ve dünyaca ünlü sihirbaz-
lardan aldığı eğitimler ve büyük adan-
mışlık gerektiren çalışma temposuyla, en 
büyük tutkusunu genç yaşta profesyonel 
mesleğine dönüştüren, son projesi  

“Sleight of Mind” ile Türkiye’de sihir dün-
yasında adından en sık söz ettiren, aynı 
zamanda Marmara Meslek Lisesi 2010 
yılı mezunu olan Doruk Sayar yaptı.

Özel Marmara Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi öğrencileri, Marmara Eğitim 
Kurumlarında öğretmenleri Zerrin Dinga 
önderliğinde “Hayalimi Paylaş” projesini 
yürütmektedirler. Türkiye’de bu projeyi 
yürüten tek lisenin öğrencileri olan Özel 
Marmara  Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri, şu ana kadar birçok 
çocuğun hayallerini gerçekleştirirken 
gözlerindeki pırıltıyı görme şansını da 
yakalamışlardır. Hayalimi Paylaş Projesi, 
merkezi Amerika’da bulunan Make a 
Wish/Bir Dilek Tut Türkiye Derneği’nin 
3-18 yaşları arasındaki, hayati hastalık 
taşıyan çocukların, en büyük hayallerini 

“Yaşama gün katamazsınız ama güne 
yaşam ekleyebilirsiniz!” sloganıyla bir 
gün içinde gerçekleştirerek yaşama tu-
tunmalarını sağlarken, gönüllülük bilincini 
arttırma amacıyla lise ve üniversitelerde 
yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesidir.

“Hayalimi Paylaş Karaoke Yarışması”
“Share My Dream Karaoke Contest”

Bir çocuğun hayalini 
gerçekleştirebilmek 
için karaoke yarışması 
düzenleyen gençler 
bir çocuğa daha umut 
oldular.

The students, who 
organized a Karaoke 
contest to make a 
child’s dream come 
true, became the hope of 
children.

Bir Dilek Tut Türkiye 
Derneği “Yaşama gün 
katamazsınız ama güne 
yaşam ekleyebilirsiniz!” 
sloganıyla çocukların 
hayallerine 
kavuşmasına aracılık 
ediyor.

Make a Wish 
Foundation Turkey 
helps children live their 
dreams with the motto 

“You can’t add days to a 
lifetime but you can add 
life to the days!”
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Best Buddies 
Kulübü öğrencileri, 
misafirlerini Marmara 
Eğitim Köyü’ndeki 
okullarında ağırladılar.

Best Buddies Club 
Students hosted their 
guests in their school 
in Marmara Education 
Village. 

As part of the social responsibility 
project that was initiated in 2013-
2014 academic year in Marmara 

Education Institutions, Best Buddies 
Turkey Club has another project.

After the trainings that our students 
received in the first term of 2018-2019 
academic year and the matching 
ceremony that took place on January 
9, 2019, 15 volunteer students more 
were hosted by “Mediha Turhan 
Tansel Application School and 
Training Center” along with Best 
Buddies Club teachers Melek Karahan 
and Damla Uluöz Memiş for the first 
meeting of the club. 

At this stage of the project, our 
students invited and hosted their 
friends from “Mediha Turhan Tansel 
Application School and Training 
Center” in our school on Thursday, 
April 4, 2019. The Best Buddies 
Turkey Club students shared enjoyable, 
happy and colorful moments with their 
friends at the school gym as part of 
the applied training. Afterwards, they 
had lunch together and visited our 
campus zoo.

Marmara Eğitim Kurumları bünye-
sinde 2013-2014 eğitim-öğretim 
yılında başlatılan sosyal sorum-

luluk projesi kapsamındaki Best Buddies 
Turkey Kulübü’nün çalışmalarına bir yenisi 
daha eklendi. 

2018-2019 eğitim-öğretim yılı I. döne-
minde öğrencilere verilen eğitimlerin ve 
09.01.2019 tarihinde yapılan eşleştirme tö-
reninin ardından, 15 gönüllü proje destekçi-
si Best Buddies Kulübü öğretmenleri Melek 
Karahan ve Damla Uluöz Memiş ile birlikte 

“Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama 
Okulu ve İş Eğitim Merkezi” tarafından 
konuk edilerek kulübün ilk toplu buluşması 
gerçekleşmişti.

Öğrenciler, projenin bu aşamasında 4 Ni-
san 2019 Perşembe günü “Mediha Turhan 
Tansel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim 
Merkezi”ndeki arkadaşlarını okullarına 
davet etmiş ve misafir olarak ağırlamışlar-
dır. Best Buddies Turkey projesi destekçisi 
öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte önce spor 
salonunda uygulamalı eğitim kapsamında 
keyifli, mutlu ve renkli dakikalar yaşamışlar, 
ardından birlikte yenilen yemekten sonra 
kampüsün hayvanat bahçesini ziyaret 
etmişlerdir. 

Best Buddies Turkey 
Kulübü’nün misafirleri var!
Best Buddies Turkey Club 
has guests!

Okul Haberleri 
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Marmara Education Institutions 11 IB 
students visited Anıtkabir, Anatolian 
Civilizations Museum and Ulucanlar 

Penitentiary in Ankara to learn more about 
the late history of Turkey on Saturday, April 
20, 2019 with the guidance of their teachers; 
Literature and Social Sciences Department 
Head Beyhan Destanoğlu, History Teacher 
Damla Uluöz Memiş and Sociology Teacher 
Burcu Oraz. 

The tour started with visiting our great leader 
in Anıtkabir. Then, our students visited the 
Anatolian Civilizations Museum, where artifacts 
of the first age Anatolian civilizations are 
exhibited. Our students finally visited Ulucanlar 
Penitentiary Museum. Ulucanlar Penitentiary 
was faithfully turned into a museum in 2011 
to reflect a dark page in the history of Turkey. 
Our students had the opportunity to observe 
the wards, where many criminals of thought of 
that time such as Deniz Gezmis, Yusuf Aslan, 
Hüseyin İnan, Erdal Eren, Bülent Ecevit, Nazım 
Hikmet, Ahmet Arif, Fakir Baykurt, Yılmaz 
Güney, Muhsin Yazıcıoğlu, Oral Çalışlar,  
Necip Fazıl Kısakürek resided, dungeons 
that were called discipline cells, yards where 
the convicts paced, collections that consisted 
of the letters, diaries, clothes and special 
belongings of the convicts, penitentiary toilets 
and baths, wards like Hilton Ward where 
famous politicians such as Bülent Ecevit stayed 
as well as the gallows and the execution rope 
with which 18 executions were made at that 
time. The students visited the Ulucanlar Museum 
accompanied by our guide and also watched 
the documentary about it. Ulucanlar Penitentiary 
Museum has welcomed our students with a 
different memory and story at each corner 
and its 81 years of history. While visiting the 
museum, our students also experienced their 
own inner and spiritual voyages. Visiting the 
museum, which empowers the atmosphere of 
being the penitentiary, where “those who share 
the same fate come together, even though 
what they think, what they say and what they 
write is different”, through the photographs 
and documents provided, has been a great 
opportunity to raise awareness in our students 
about the late Turkish history. 

Marmara Eğitim Kurumları 11 IB sını-
fı öğrencileri, Edebiyat ve Sosyal 
Bilimler Bölüm Başkanı Beyhan 

Destanoğlu, Tarih Öğretmeni Damla Uluöz 
Memiş ve Sosyoloji Öğretmeni Burcu Oraz 
rehberliğinde, 20 Nisan 2019 Cumartesi 
günü Ankara’ya; Anıtkabir, Anadolu Me-
deniyetleri Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi 
Müzesine, özellikle yakın dönem Türkiye 
tarihi bilincinin geliştirilmesi  amacıyla bir  
gezi gerçekleştirmiştir.

Anıtkabir’de Ata’mızı ziyaret ile başlayan 
gezi, İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından ka-
lan eserlerin sergilendiği Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi ile devam etmiş, öğrencilerin 
son durağı ise Ulucanlar Cezaevi Müzesi 
olmuştur. Öğrenciler, ülke tarihimizin bir 
karanlık sayfası olarak nitelendirilen, 2011 
yılında aslına sadık kalınarak müze haline 
getirilen Ulucanlar Cezaevi’nde; Deniz 
Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Erdal 
Eren, Bülent Ecevit, Nazım Hikmet, Ahmet 
Arif, Fakir Baykurt, Yılmaz Güney, Muhsin 
Yazıcıoğlu, Oral Çalışlar, Necip Fazıl Kısa-
kürek gibi birçok düşünce suçlusunun kaldı-
ğı koğuşları, disiplin hücresi olarak adlan-
dırılan zindanları, mahkumların volta attığı 
avluları, mahkumların mektupları, günlükle-
ri, kıyafetleri ve diğer özel eşyalarından ka-
lan koleksiyonları, hapishane hamamı ve 
tuvaletlerini, Hilton Koğuşu denilen Bülent 
Ecevit gibi ünlü siyasilerin yattığı hücreleri 
ve dönem şartlarında 18 infazın gerçekleş-
tiği darağacı, idam ipi ve idam sehpasının    
sergilendiği yakın tarihin acı dolu günlerini 
ve utancını simgeleyen müzeyi, Ulucanlar 
ile ilgili çekilen belgesel ve rehber eşliğin-
de inceleme fırsatını bulmuştur. Ulucanlar 
Cezaevi Müzesi öğrencileri, her bir köşede 
farklı bir anı, farklı bir hikaye ve 81 yıllık 
bir tarihi ile  karşılamış, bütün yaşanmışlık-
ları ile öğrencilerin kendi içsel ve düşünsel 
yolculuğa çıkmasını sağlamıştır. Düşündük-
leri, söyledikleri ve yazdıkları farklı da olsa 
kaderleri bir olanları buluşturan hapishane 
atmosferini fotoğraf ve belgelerle besleyen 
müze, öğrencilere yakın dönem tarihimizi 
unutturmamak adına tarihsel bir farkındalık 
oluşturma açısından da faydalı olmuştur.

Öğrenciler, Ulucanlar 
Cezaevi’nde başta 
Bülent Ecevit olmak 
üzere pek çok 
siyasetçinin ve yazarın 
yattığı hücreleri de 
görme şansı buldular.

Students had the 
opportunity to see 
the cells, where many 
politicians and writers, 
including Bülent Ecevit, 
stayed in Ulucanlar 
Penitentiary. 

Marmara Koleji 
Ankara Gezisi
Marmara College Ankara Tour
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Marmara Private College 10th 
grade student Hasan Alp Yurter 
is one of 292 students from 

around the world, who were accepted 
by Honeywell Leadership Academy 
(HLCA), which is the unique scholarship 
programme of the global software-
industry company Honeywell.

Honeywell Leadership Academy, which 
takes place at the USA Space and Rocket 
Center, Huntsville, Alabama, each year, is 
sponsored by Honeywell. This year, within 
the scope of the one-week programmes, 
to which 292 students from 41 countries 
(including Turkey) attended, the students 
faced the challenges encountered in 
coding and computer sciences as well as 
the problems encountered by astronauts. 
They were encouraged to have careers 
in science, technology, engineering and 
mathematics (STEM). Students aged 
16-18 also had the opportunity to have 
simulated astronaut, shuttle mission and 
moonwalk trainings, and experienced 
specific team building difficulties such 
as building a rocket, coding and testing 
to improve their STEM leadership skills. 
Students participated in the programme, 
utilized computer sciences and thinking 
with computers method to improve their 
digital skills. 

Marmara College 10th grade student 
Hasan Alp Yurter is one of the two 
students from Turkey, who participated in 
the event that took place on March 2-8, 
2019. He said; “It was an unforgettable 
and unique experience for me. It 
changed my perspective of the space. 
On the other hand, it was very exciting 
to spend some time with people with 
different cultures from all around the 
world.” Honeywell cares about corporate 
social responsibility and works to create 
sustainability opportunities and protect 
the environment wherever it operates. 

Dünya çapında lider bir yazılım-endüst-
ri şirketi olan Honeywell’in yönettiği 
eşsiz burs programı Honeywell Lider-

lik Akademisi’nin (HLCA) dünyanın dört bir 
yanından kabul ettiği 292 kişilik öğrenci 
grubu içinde Özel Marmara Koleji 10.sınıf 
öğrencilerinden Hasan Alp Yurter de yer 
alıyor.

Honeywell, Huntsville Alabama’da bulunan 
ABD Uzay ve Roket Merkezi’nde her yıl 
gerçekleşen Honeywell Liderlik Akademi-
si’ne sponsor olarak destek veriyor. Bu yıl 
Türkiye de dahil olmak üzere 41 ülkeden 
292 öğrencinin katıldığı ve birer hafta 
süren programlar kapsamında öğrenciler, 
kodlama, bilgisayar bilimleri ve astronotluk-
ta karşılaşılan zorluklarla mücadele ederek; 
bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik 
(STEM) alanlarında kariyer yapmaya teşvik 
edildiler. 16-18 yaş aralığındaki öğrenciler 
ayrıca ABD’deki programlar kapsamında; 
simüle astronot, mekik misyonları ve ay 
yürüyüşleri eğitimleri alıp, roket oluştur-
ma, kodlama ve test etme gibi çeşitli ekip 
oluşturma zorluklarını deneyimleyerek 
STEM liderlik becerilerini de geliştirme 
şansı buldular. Programa katılan öğrenciler, 
dijital becerilerini geliştirebilmeleri adına 
bilgisayar bilimlerini ve bilgisayarla düşün-
me yöntemini de kullandılar.

2-8 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekle-
şen etkinliğe Türkiye’den katılan iki öğrenci-
den biri olan Özel Marmara Koleji 10.sınıf 
öğrencisi Hasan Alp Yurter, uzay kampında 
yaşadıklarıyla ilgili; “Benim için unutamaya-
cağım eşsiz bir tecrübe oldu. Uzaya olan 
bakış açım değişti. Diğer yandan, dünyanın 
dört bir yanından insanlarla zaman geçir-
mek ve farklı kültürlerden gelen insanlarla 
arkadaşlık kurmak çok heyecan vericiydi.” 
dedi. Kurumsal sosyal sorumluluğunun bilin-
cinde olan Honeywell, faaliyet gösterdiği 
her yerde çevrenin korunmasına ve sürdü-
rülebilirlik fırsatları yaratılmasına da büyük 
önem veren bir yazılım-endüstri şirketidir.

ABD Uzay ve Roket  
Merkezinde bir Marmaralı
A Marmarian at the USA 
Space and Rocket Center 

Hasan Alp Yurter, 
Alabama eyaletindeki 
Huntsville’de bulunan 
ABD Uzay ve Roket 
Merkezi’ndeki pek çok 
aktiviteye katılma 
şansı buldu.

Hasan Alp Yurter had 
the opportunity to join 
many activities at the 
USA Space and Rocket 
Center in Huntsville, 
Alabama. 

Okul Haberleri 
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“Cemal Yirmibeş 
Voleybol 
Turnuvası”nda 
dereceye giren 
okulların öğrencileri 
büyük bir gururla 
kupalarını teslim 
aldılar.

The students of the 
schools who were 
ranked at “Cemal 
Yirmibeş Volleyball 
Tournament” received 
their cups with great 
pride. 

Marmara Eğitim Kurumları 
Uygulamalı Dersler Bölümü-
nün her yıl geleneksel olarak 

düzenlediği “Cemal Yirmibeş Voleybol 
Turnuvası”nı bu yıl, 14-15 Şubat 2019 
tarihleri arasında gerçekleşti. 

Turnuvaya Darüşşafaka Lisesi, Era 
Okulları, Eyüboğlu, TED Rönesans ve 
Bahçeşehir Koleji, Uğur Okulları, Ko-
caeli Marmara ile İstanbul Marmara 
Kolejinden 8 takım katıldı. Çekişmeli 
anlara sahne olan turnuvada; Bahçe-
şehir Koleji birinci, İstanbul Marmara 
Koleji ikinci, Era Okulları da üçüncü 
oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren ta-
kımlara kupa ve madalyaları düzenle-
nen törenle verildi. “Geleneksel Cemal 
Yirmibeş Voleybol Turnuvası”sının ilk 
başladığı günden beri hakemliğini 
yapan Ahmet Kaya’ya çiçeğini Cemal 
Yirmibeş’in annesi Mine Hanım verir-
ken, Cemal Yirmibeş’in babası Tahir 
Bey’in çiçeği ile plaketini de Marmara 
Eğitim Kurumları Edebiyat ve Sosyal 
Bilimler Bölüm Başkanı Beyhan Desta-
noğlu verdi.

18. Geleneksel Cemal Yirmibeş 
Voleybol Turnuvası

18th Traditional Cemal Yirmibeş 
Volleyball Tournament

ABD Uzay ve Roket  
Merkezinde bir Marmaralı

Cemal Yirmibeş Volleyball Tournament”, 
which is traditionally organized 
by Marmara Education Institutions 

Applied Lessons Department, took place on 
February 14-15, 2019 this year.

8 teams from Darüşşafaka High School, Era 
Schools, Eyüboğlu, TED Renaissance and 
Bahçeşehir Colleges, Uğur Schools, Kocaeli 
and Istanbul Marmara Colleges competed 
in the tournament. At the tournament where 
a challenging competition took place, 
Bahçeşehir College came in first, İstanbul 
Marmara College came in second and Era 
Schools came in third. 

At the end of the tournament, the ranking 
teams were given their cups and medals at 
the ceremony. Ahmet Kaya, who has been 
the referee of the tournament since the first 
day of the “Traditional Cemal Yirmibeş 
Volleyball Tournament”, was presented a 
bouquet of flowers by Cemal Yirmibeş’s 
mother, Mrs. Mine. Marmara Education 
Institutions Head of Literature and Social 
Sciences Department Beyhan Destanoğlu 
presented a plaque and a bouquet of 
flowers to Cemal Yirmibeş’s father,  
Mr. Tahir.

“
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Yelken sporunda 
Genç Kızlar Lazer 
4.7 kategorisinde 
İstanbul ikincisi, Beste 
Yabanoğlu.

Beste Yabanoğlu came 
in second in the Young 
Girls Laser 4.7 sailing 
category in Istanbul.

Jeremy Zalma, yelken 
sporunda başarıdan 
başarıya koşmaya 
devam ediyor.

Jeremy Zalma is riding 
high at sailing.

Our 10th grade student Beste 
Yabanoğlu came in second at 
the interscholastic İstanbul Sailing 

Races that took place on April 6-7, 2019 
in Heybeliada, İstanbul, at the young girls 
laser 4.7 category. 

Jeremy Zalma, attended the “National 
Team Camp”, which took place in 
Urla Göztepe Sailing Club, and was 

selected for the National Team of RS:X 
category.

8 athletes attended the RS:X National 
Team Candidate Camp, which took place 
on March 4-8 under the supervision of 
Göztepe Sports Club Sailing Branch 
Coach Cem Duman. Marmara College 
11th grade student Jeremy Zalma was 
selected for the National Team of RS:X 
category after this camp. Jeremy Zalma 
also came in fifth in the RSX European 
Championship, which took place in Palma 
de Mallorca on Mallorca Island, which 
is one of the Balear islands off Eastern 
Spanish coast, on April 7-14, 2019, in 
NDA RSX Young Silver Category. 

İstanbul Heybeliada’da 6-7 Nisan 
2019 tarihlerinde yapılan ‘Okullar 
Arası İstanbul Yelken Yarışları’nda 

Marmara Koleji 10. sınıf öğrencisi 
Beste Yabanoğlu, ‘Genç Kız Lazer 4.7’ 
kategorisinde İstanbul ikincisi oldu.

Jeremy Zalma, Urla Göztepe Yelken 
Kulübü’nde yapılan ‘Milli Takım Kam-
pı’na katılarak RS:X kategorisinde 

Milli Takım’a seçildi. 

Bu yıl 4-8 Mart tarihleri arasında Gözte-
pe Spor Kulübü Yelken Şubesi Antrenö-
rü Cem Duman gözetiminde düzenlenen 
RS:X Milli Takım Aday Kampı’na 8 
sporcu katıldı. Marmara Koleji 11. sınıf 
öğrencilerinden Jeremy Zalma da katıl-
dığı bu kamp sonrası RS:X kategorisinde 
Milli Takım’a seçilmeyi başardı. Jeremy 
Zalma ayrıca İspanya’nın doğu kıyıla-
rının açıklarında yer alan Balear ada-
larından biri olan Mayarko adasının 
üzerindeki Palma de Mallorca’da 7-14 
Nisan 2019 tarihleri arasında düzenle-
nen RSX Avrupa Şampiyonası NDA RSX 
Genç Silver kategorisinde de 5. oldu.

Yelken Sporunda İstanbul İkincisi 
Beste Yabanoğlu

Jeremy Zalma, Milli Takım’da

Beste Yabanoğlu, 
Second in Sailing

Jeremy Zalma 
in National 
Sailing Team

Okul Haberleri 
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Marmara College High School 
boys’ and girls’ teams were 
matched with the strongest 

rackets of 2019 in 6 different tables. In 
the Tennis Festival, which was organized 
by Marmara Education Institutions on 
April 4, 2019, the performances of the 
32 players from 9 schools in 70 different 
and exciting games were breath taking. 
Marmara College boys’ and girls’ tennis 
teams won 6 of the 24 medals.

Turkey International Turkcell Edirne 
Cup Swimming Championship”, which 
is organized by Turkish Swimming 

Federation, was held at Edirne Olympic 
Swimming Pool on February 8-11, 2019. 
In the championship, where nearly 350 
athletes from 6 countries in addition to 
Turkey competed, Baran Efendioğlu from 
Marmara Science High School came 
in third in the “Stars” category in “50 
meters Backstroke Technical Competition” 
and Barkın Köse came in the second 
in the “Youth” category in “50 meters 
Breaststroke Technical Competition”. 

“

Marmara Koleji Lise kız ve erkek 
tenis takımları, 2019 yılının 
en kuvvetli raketleriyle 6 ayrı 

tabloda eşleşti. 4 Nisan 2019 Perşembe 
günü Marmara Eğitim Kurumlarında 
düzenlenen tenis şenliğinde 9 okuldan, 
32 sporcunun katılımıyla 70 heyecan dolu 
maç oynandı. Heyecanlı geçen maçların 
ardından verilen 24 madalyanın 6’sını 
Marmara Koleji kız ve erkek tenis takımla-
rı almayı başardı.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 
Edirne’de düzenlediği  “Uluslararası 
Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme 

Şampiyonası”, 8-11 Şubat 2019 tarihleri 
arasında Edirne Olimpik Yüzme Havu-
zunda yapıldı. Türkiye dışında 6 ülke-
den toplamda 350’ye yakın sporcunun 
dereceye girmek için yarıştığı şampi-
yonada, Marmara Fen Lisesi öğrenci-
lerinden Baran Efendioğlu “Yıldızlar” 
kategorisinde “50 metre Sırtüstü Teknik 
Yarışı”nda 3. olurken, Barkın Köse de 
“Gençler” kategorisinde “50 metre Kur-
bağalama Teknik Yarışı”nda 2. oldu.

2. Geleneksel Tenis Şenliği

Baran Efendioğlu ve Barkın Köse
1. Edirne Cup 2019’da 

2nd Traditional Tennis Festival

Baran Efendioğlu and Barkın Köse  
are at the 1st Edirne Cup

Bu yıl ikincisi düzenlenen 
“Geleneksel Tenis 

Şenliği”nde Marmara 
Koleji kız ve erkek tenis 
takımları 6 madalyanın 
sahibi oldu.

Marmara College boys’ 
and girls’ tennis teams 
won 6 medals at the 
second “Traditional 
Tennis Festival”

Baran Efendioğlu 
ve Barkın Köse bu 
yıl ilki gerçekleşen 

“Uluslararası Türkiye 
Turkcell Edirne Cup 
Yüzme Şampiyonası”nda.

Baran Efendioğlu 
and Barkın Köse are 
at the first “Turkey 
International Turkcell 
Edirne Cup Swimming 
Championship”
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Maltepe Üniversitesi’nin düzenlediği 
“9. Geleneksel Lojistik ve Ticaret 
Buluşması”, Ticaret Bakan Yar-

dımcısı Tuna Turagay’ın katılımıyla 7 Mart 
2019 tarihinde Maltepe Üniversitesi Kültür 
Merkezi Mimar Vedat Çakırca Konferans 
Salonunda yapıldı. Çoğunluğunu üniversite 
ve lise öğrencileriyle akademisyenlerin oluş-
turduğu etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin 
Karasar; “Üzerinde bulunduğumuz kadim 
coğrafya, stratejik önemi açısından çok 
büyük avantajlara sahip. İpek Yolu, Baharat 
Yolu ve o dönemin ticareti, bunun en büyük 
göstergesi. Fakat aynı ölçüde de dezavan-
taja sahip çünkü bütün dünyanın gözü de 
bir şekilde burada. Sizler de son zamanlar-
daki ekonomik saldırıları, döviz savaşlarını 

9
th Traditional Logistics and Commerce 
Meeting”, which was organized 
by Maltepe University, took place 

on March 7, 2019, at Maltepe University 
Culture Center Architect Vedat Çakırca 
Conference Hall with the participation 
of Deputy Minister of Commerce Tuna 
Turagay. The participants of the event were 
mostly university and high school students 
and academics. Maltepe University Rector 
Prof. Dr. Şahin Karasar made the opening 
speech. He said, “This ancient geography 
on which we are located has great 
strategical advantages. The Silk Road, The 
Spice Route and the commerce in that era 
are the most significant indicators of this. 
On the other hand, it has the same amount 
of disadvantages, as the whole world has 

The 9th Logistics and Commerce Meeting 
took place in Maltepe University

“
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Maltepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Şahin 
Karasar, Ticaret 
Bakan Yardımcısı Tuna 
Turagay’a el yapımı 
seramik tabak hediye etti.
 
Maltepe University 
Rector Prof. Dr. Şahin 
Karasar presented a 
handmande ceramic plate 
to Deputy Minister of 
Commerce Tuna Turagay.

Maltepe Üniversitesi’nde  
9. Geleneksel Lojistik ve  
Ticaret buluşması gerçekleştirildi

Deputy Minister of Commerce Tuna Turagay stated that the Logistics 
Coordination Committee has been established and preparations for the master 
plan of logistics of Turkey has begun at the “9th Traditional Logistics and 
Commerce Meeting”, which was organized by Maltepe University.

Maltepe Üniversitesi’nin düzenlediği “9. Geleneksel Lojistik ve Ticaret 
Buluşması”nda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay, Lojistik 
Koordinasyon Kurulu’nun kurulduğunu ve Türkiye’nin lojistik ana planının 
hazırlanması için çalışmaların başladığını söyledi.

Haber  reporter / Murat Nişancı



biliyor, görüyor ve yaşıyorsunuz. Ama biz 
uluslararası ticarette, lojistikte ne kadar 
güçlü olursak bunları defetme şansımız da 
o kadar kolay olacak. Bu alanda bir araya 
gelmek, sektör profesyonellerini akademiyle 
ve öğrencilerimizle buluşturmak da Maltepe 
Üniversitesi’nin artık bir misyonu haline geldi. 
Hayatın, mesleklerin kendine has dinamikle-
ri, özellikleri var. Öğrencilerimizin bunlarla 
da karşılaşmalarını ve tanışmalarını istiyoruz 
ki gerçek hayata daha sağlıklı bir şekilde 
hazırlansınlar.” dedi. 

Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay 
ise şu açıklamalarda bulundu: “Ticaret 
diyoruz. Ticaret tek başına bir şey ifade 
etmiyor, lojistikle tamamlanması gerekiyor. 
Bugün dünya ticaretine baktığımız zaman, 
dünya ticaret hacmi 18,7 trilyon dolar. 
Türkiye’nin ihracatı geçen sene 168 milyar 
dolara çıktı. Dünya ticaretinden aldığımız 
pay sadece 0,90. Düşünün, koskoca 
Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı pay 
0,90. Bunu arttırmamız gerekiyor. Türkiye 
coğrafi konumu açısından dünyanın 
önemli merkezlerinden biri ama bunu 
kullanamıyoruz. Yapılan araştırmalara 
göre, Türkiye lojistik potansiyelinin sadece 
yüzde 13’ünü kullanıyor. Bu kabul edilebilir 
bir şey değil. Burada devlet olarak bize de 
düşen çok büyük görevler ve sorumluluklar 
var. Her şeyden önce, lojistik konusunda bir 
koordinasyon eksikliği var ve bununla ilgili 
Lojistik Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş 
durumda. Burada Ulaştırma Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, ilgili sivil toplum kuruluşları, 
ilgili diğer bakanlıklar, hep beraber 
oturuyoruz. Türkiye’nin lojistik ana planı 
üzerinde çalışıyoruz. Lojistik merkezlerinin 
kurulması için bunun hukuki altyapısını 
oluşturmaya gayret ediyoruz.” 

Konuşmaların ardından Maltepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Ticaret 
Bakan Yardımcısı Tuna Turagay’a plaket 
takdim etti. Daha sonra Maltepe Üniversitesi 
‘Yılın Lojistik Şirketi Ödülü’ sahibinin PTT 
olduğu açıklandı. PTT AŞ adına ödülü 
Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut, 
Rektör Şahin Karasar’ın elinden aldı. 

Ödül töreninin ardından gün boyu süren 
ve akademisyenlerle sektörün önemli 
işletmelerinin yetkililerinin katıldıkları 
oturumlarda “Türkiye Sanayi ve Ticaret 
Sektörünün Değerlendirilmesi” ile “Lojistik 
Sektöründeki Trendler” konularında ülkemiz 
adına yapılanlar ve yapılması gereken 
hususlar konuşuldu.

set their eyes on this territory. You have 
known, seen and lived the recent economic 
attacks and currency wars. The stronger we 
are in international commerce, the stronger 
we will be to fight these. It has become 
Maltepe University’s mission to bring 
together the professionals of this field with 
the academy and our students. Life and 
occupations have their own dynamics. We 
want our students to encounter these so that 
they can prepare better for real life.” 

Deputy Minister of Commerce Tuna 
Turagay made the following statements: 
“We say commerce. Commerce is 
meaningless on its own; it has to be 
completed with logistics. Today, the 
global trading volume is 18.7 trillion 
dollars. Turkey’s export reached 168 
billion dollars last year. Our share of the 
global commerce is only 0.9%. Think! 
Great Turkey has only a share of 0.9% of 
the global commerce. We must increase 
this. Turkey is geographically one of the 
most important centers of the world, but 
we are unable to use it. According to the 
researches, Turkey is using only 13% of its 
logistics potential, which is unacceptable. 
We, as the government, have great 
responsibilities and duties regarding 
that, too. First of all, there is a lack of 
coordination regarding logistics. For this 
reason, we have established Logistics 
Coordination Committee. There, we come 
together with the Ministry of Transport, 
related NGOs and other related ministries. 
We work on the master plan of Turkey’s 
logistics. We are working for logistics 
centers to be established and preparing the 
legal basis required for this.”

After the speeches, Maltepe University 
Rector Prof. Dr. Şahin Karasar presented a 
plaque to Deputy Minister of Commerce 
Tuna Turagay. Afterwards, Maltepe 
University announced that PTT won the 
award for “The Logistics Company of 
the Year”. Vice president Gürbüz Akbulut 
received the award on behalf of PTT Inc. 
from Rector Şahin Karasar.

After the award ceremony, sessions took 
place with the participation of academics 
and the representatives of important 
companies of the logistics industry. The 
actions that are taken and must be taken for 
Turkey regarding “The Evaluation of Turkish 
Industry” and “Trends in Logistics Industry” 
were discussed in these sessions.  

Maltepe Üniversitesi’nin 
düzenlediği “9. Geleneksel 
Lojistik ve Ticaret 
Buluşması”nda Ticaret 
Bakan Yardımcısı Tuna 
Turagay bir konuşma 
yaptı.

Deputy Minister of 
Commerce Tuna Turagay 
made a speech at the “9th 
Traditional Logistics and 
Commerce Meeting” that 
was organized by Maltepe 
University. 
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PTT AŞ adına ödülü 
Genel Müdür Yardımcısı 
Gürbüz Akbulut, 
Maltepe Üniversitesi 
Rektörü Şahin 
Karasar’ın elinden aldı.

Vice president Gürbüz 
Akbulut received the 
award on behalf of 
PTT Inc. from Maltepe 
University Rector Şahin 
Karasar.
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Burada öğrenmenin yaşı yok
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Röportaj  interviewer / Berfin Aladağ

Berfin Aladağ: Halk Eğitim 
Merkezlerinin kuruluş amacı 
nedir?

Hülya Narsap: Halk Eğitimi Merkezle-
ri; örgün eğitime devam edememiş, her-
hangi bir nedenle örgün eğitimini tamam-
layamamış, ilkokul diploması olmayan, 
okuma-yazma bilmeyenler dahil olmak 
üzere bu kişilere okuma yazma öğre-
ten, ilkokul, ortaokul ve lise diplomasına 
götüren programlar sunan (Açık Öğretim 
Okulları) veya bir meslek edinmek isteyen 
ya da bir mesleği olduğu halde kendini 
geliştirmek isteyen kişilerin kendilerini ge-
liştirmek adına devam ettikleri kurumlar-
dır. Ortalama yaş aralığımız 25-60 yaş 
arasıdır. Sosyalleşmek, kendisine bir hobi 
edinmek isteyen yetişkinler de bizlere 
başvurabilirler. 

It is never too late to learn here
Mazisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda 
açılan halkevlerine uzanan, yetişkin eğitiminin 
mihenk taşı, Halk Eğitim Merkezlerinin en eski 
ve en büyük olanı Kadıköy Halk Eğitim Merkezini 
Müdür Hülya Narsap ile mercek altına aldık.
The Public Education Centers, which are the touchstones 
of adult education, date back to the Community Centers, 
which were established in the first years of the Turkish 
Republic. We took a closer look at Kadıköy Public 
Education Center, which is the oldest and the largest 
public education center, with its director, Hülya Narsap. 

Berfin Aladağ: What is the 
purpose of establishment of 
Public Education Centers? 

Hülya Narsap: Public Education 
Centers’ activities include education 
for literacy; education programs that 
lead to a primary school, middle school 
or high school diploma (Open Plan 
Schools); vocational education for those 
who would like to improve themselves 
in their profession or acquire one. The 
education is for anyone, including those 
who could not complete their formal 
training, do not have a primary school 
diploma, cannot read or write. The 
ages of the students vary from 25 to 60. 
Adults, who would like to socialize or 
have a hobby, can apply to us, as well.  

Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Hülya 
Narsap.

Director of Kadıköy 
Public Education Center, 
Hülya Narsap. 

“Her Halk Eğitimi 
Merkezi, bulunduğu 
bölgenin eğitim, 
öğretim, üretim, 
rehberlik, danışma, 
kültür ve sanat 
merkezidir.”

“Each Public Education 
Center serves as 
the local education, 
training, production, 
guidance, counselling, 
culture and art center.”

Kadıköy 
Halk Eğitimi 

Merkezi ile 
içinizdeki 

cevheri 
keşfedin!

Discover Your 
Potential 

with Kadıköy 
Public 

Education 
Center!
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Berfin Aladağ:  Türkiye’de top-
lamda kaç Halk Eğitim Merkezi 
vardır? Buralardaki öğrenci 
sayısı nedir? 

Hülya Narsap: Türkiye’de 970 Halk 
Eğitimi Merkezi mevcut. Geçtiğimiz 
yıl “Hayat Boyu Öğrenme Kurumları” 
toplamında yaklaşık 7 milyon kursiyere 
ulaşılmıştır. 

Berfin Aladağ: İstanbul’daki 
Halk Eğitim Merkezi ve öğrenci 
sayısını da öğrenmek isteriz. 

Hülya Narsap: İstanbul genelinde 44 
Halk Eğitimi Merkezi faaliyet gösteriyor. 
Kursiyer sayısı bir milyonun üzerinde. 

Berfin Aladağ: Kadıköy Halk 
Eğitim Merkezinin kuruluş mace-
rasını sizden öğrenebilir miyiz?

Hülya Narsap: Kadıköy Halk Eğitimi 
Merkezi, Türkiye’nin en eski yetişkin 
eğitimi kurumlarından biri ve 1935 
yılında Halkevi olarak açılıyor. 1942 
yılında Cumhuriyetin ilk binalarından 
birisi olan ve bir yarışma sonucunda 
Yüksek Mimar Rüknettin Güney tara-
fından hayata geçirilen bu binaya 
taşınıyor. Bina A ve B olmak üzere iki 
bloktan oluşmakta ve o günün şartları 
için ideal bir çerçevede oluşturulmuş. 
Burası için halen Türkiye’de faaliyet 
gösteren en büyük Halk Eğitim Merkezi 
de diyebiliriz. 550 Kişilik konferans 
salonu, 500 metrekare spor salonu, 
90 kişilik panel salonu, tarihi kütüpha-
nesi ile oldukça kullanışlı, ilk yapıldığı 
dönemlerde kültürel bir merkez olma 
özelliğini de taşıyor. Merkezimizde 10 
derslik ve 15 atölye mevcut. Hatta spor 
sonrası dinlenme ve rahatlama için o 
dönemde yapılmış ama günümüzde 
kullanılmayan bir de hamam bulunuyor. 

Berfin Aladağ: Halk Eğitim Mer-
kezi denince akla sadece Kadı-
köy Halk Eğitim Merkezi geliyor. 
Kadıköy Halk Eğitim Merkezinin 
diğer merkezlere göre ayrıcalık-
ları varsa bunlar nelerdir? 

Hülya Narsap: Belirttiğim gibi burası 
oldukça özel bir bina ve Türkiye’nin en 
eski ve en büyük Halk Eğitimi Merkezle-
rinden biri. Konum olarak da çok özel 
bir yere ve öneme sahip, çok işlek bir 
noktada ve kentin göbeğinde. Burada 

Berfin Aladağ:  How many 
Public Education Centers are 
there in Turkey? How many 
students are enrolled in them? 

Hülya Narsap: There are 970 Public 
Education Centers in Turkey. Last year, 
within the scope of “Lifelong Learning 
Institutions” 7 million course attendees 
were provided with education.  

Berfin Aladağ: Can you please 
inform us about the number of 
Public Education Centers and 
course attendees in İstanbul? 

Hülya Narsap: There are 44 Public 
Education Centers in İstanbul. The number 
of course attendees exceed a million. 

Berfin Aladağ: Can you 
please tell us how Kadıköy 
Public Education Center was 
established? 

Hülya Narsap: Kadıköy Public 
Education Center is one of the oldest 
adult education institutions in Turkey 
and it was established as a Community 
Center in 1935. It was moved into its 
current building in 1942. This building 
was built by the master architect 
Rüknettin Güney, after the project had 
come first in a contest and it is one of 
the first buildings of the republic. The 
building consists of blocks A and B. It 
was ideal for that time. It is still the 
largest Public Education Center in Turkey. 
It has a conference hall for 550 people, 
a 500 square meter gym, a panel hall 
for 90 people and a history library. It 
was also a cultural center when it was 
first built. There are 10 classrooms and 
15 studios in our center. There is even a 
Turkish bath, which had been used for 
relaxation after exercising, but we do 
not use it today.

Berfin Aladağ: When we say 
Public Education Center, we 
only think about Kadıköy Public 
Education Center. What are the 
privileges of Kadıköy Public Ed-
ucation Center, when compared 
with the others? 

Hülya Narsap: Like I said, this is 
quite a special building and it is one of 
the oldest and largest Public Education 
centers of Turkey. It is also located 

Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezinde kursiyerler 
el sanatları eğitiminde.

The course attendees 
at Kadıköy Public 
Education Center is at a 
handcraft training. 

Çok görmüş geçirmiş 
tarihi ve bir o kadar da 

‘yaşlanmayan’, 7’ den 
77’ ye öğrencileriyle 
hep genç kalacak olan 
Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezinde kapılar 
öğrenmek isteyen 
herkese açık.

The doors of Kadıköy 
Public Education Center, 
which is a deeply rooted 
but ageless institution 
with its students from 
7 to 77, are open to 
everyone who want to 
learn.
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“Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezi gerek Hayat 
Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü bazında 
gerekse İstanbul’da pek 
çok projeye öncülük 
ediyor ve pilot kurum 
olarak görülüyor.”

“Kadıköy Public 
Education Center is 
considered as a pilot 
institution and it 
leads many projects 
in İstanbul as well 
as Lifelong Learning 
General Directorate.”
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sadece eğitim yapılmıyor, aynı zaman-
da kültürel aktivitelere de imkan sunuyor. 
Tanınan pek çok sanatçı merkezimizde 
yetişmiş veya bir şekilde yolları buradan 
geçmiş. Kurumumuz gerek Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü bazında 
gerekse İstanbul’da pek çok projeye 
öncülük ediyor ve pilot kurum olarak 
görülüyor. Öğretmen kadromuz çok de-
neyimli ve işlerinde uzman kişiler. Bu da 
tercih edilme nedenlerimizin en başında 
geliyor. Hayatın içindeyiz, 7’den 70’e 
her bireye hizmet veriyoruz.  Güncel ve 
talep edilen kurslarla yetişkinleri buluştur-
maya özen gösteriyor, uluslararası proje-
lerle Avrupa’daki yenilikleri kurumumuza 
taşımaya çalışıyor ve bu konuda diğer 
kurumlara da öncülük ediyoruz.

Berfin Aladağ: Kadıköy Halk 
Eğitim Merkezi olarak pek çok 
proje yürüttüğünüzü, ulusal ve 
uluslararası başarılara imza 
attığınızı biliyoruz. Bunun da 
bir yöneticilik başarısı ve viz-
yon olduğunu düşünüyoruz. Siz 
eğitiminizin ve hayata bakışını-
zın etkisini nasıl yorumlarsınız? 
Burada, bu konumda olmaktan 
memnun musunuz? Gerçekleştir-
meyi planladığınız hedefleriniz 
nelerdir? 

Hülya Narsap: Ben ulusal ve 
uluslararası düzeyde birçok eğitim 
aldım. Yönetici olduktan sonra okul 
yöneticiliğinin öğretmen olmaktan çok 
daha farklı bir bakış açısı gerektirdi-
ğini düşünerek Marmara Üniversite-
si’nde “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” 
alanında yüksek lisans yaptım. Şimdi 

at the heart of the city, at a very 
busy spot. We do not only educate 
here, we also host cultural activities. 
Many well-known artists were either 
trained here or somehow affiliated. 
Our institution is considered as a pilot 
institution and it leads many projects 
in İstanbul as well as Lifelong Learning 
General Directorate. Our trainers 
are very experienced and they are 
experts. This is the main reason why 
people prefer us. We are a part of 
the life. We serve everyone from the 
age of 7 to 70. We work to provide 
up-to-date and demanded courses for 
adults. We lead other institutions by 
applying the innovations in Europe 
through international projects. 

Berfin Aladağ: We know that 
Kadıköy Public Education Center 
performs many projects and 
achieves many national and 
international successes. We 
believe that this is because of 
the success and vision of the 
management. How would you 
comment the effects of your 
training and your vision of life 
on this success? Are you content 
about your position? What are 
your future plans? 

Hülya Narsap: I have had many 
national and international trainings. 
After becoming an administrator, I 
realized that administration required a 
different point of view than teaching. 
Therefore, I have had my master’s 
degree on “Education Management 
and Assessment” at Marmara 

Son dönemlerde cilt 
bakımı ve makyaj 
kurslarına gelenlerin 
sayısında artış söz 
konusu.

The number of the 
attendees of skin care 
and make up courses 
have risen lately.

Röportaj  interviewer / Berfin Aladağ



Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezinde müzik 
dersleri de veriliyor.

There are also music 
courses at Kadıköy 
Public Education Center.

“Bugün Türkiye’ye 
yön veren, yetişkin 
insanımızın kendini 
geliştirmesinde ve 
yetişmesinde önemli 
bir görev üstlenen 
Kadıköy Halk Eğitimi 
Merkezinin müdürü, 
lideri olmak gerçekten 
gurur verici bir 
görevdir.”

“I am very proud to be 
the director of Kadıköy 
Public Education Center, 
which leads Turkey and 
has an important role in 
adult education.”
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bile kendimi yenileyebileceğim ve 
bana yeni özellikler kazandıracağını 
düşündüğüm bir çalışma varsa hiç 
tereddütsüz içerisinde yer alırım. Bu 
bakış açımı da öğretmenlerime ve 
kursiyerlerimize yansıtırım. Onların 
önünü açmak ve hedeflerini gerçek-
leştirmelerine yardımcı olmak benim 
en temel görevlerimden biridir. Ulusal 
projelerin öğretmenlerin ufkunu açtığı-
nı ve vizyonlarını genişlettiğini, kurum-
da yeni bir motivasyon oluşturduğunu 
biliyor ve özellikle eğitimdeki gelişme-
lerin yerinde görülmesinin gerçekten 
faydalı olacağına inanıyorum. Bugün 
Türkiye’ye yön veren, yetişkin insanımı-
zın kendini geliştirmesinde ve yetişme-
sinde önemli bir görev üstlenen Kadı-
köy Halk Eğitimi Merkezinin müdürü, 
lideri olmak gerçekten gurur verici bir 
görevdir. Ancak bu göreve gelmeden 
önce pek çok farklı alanda çalışma-
nın ve tecrübenin, başarının da bu 
kuruma seçilmemde rol oynadığını 
düşünüyorum. 20 yılı aşkın bir süre 
örgün eğitimde gençlerin ufkunu açan 
çalışmalar yaptıktan sonra eğitimin, 
örgün eğitimle ve üniversite eğitimiyle 
sınırlı olmadığını, eğitime her yaşta 
ihtiyaç olduğunun en güzel ispatı ve 
gerekliliği olan bu kurumda olmak-
tan ve yetişkinlerin gelişimine olanak 
sağlamaktan dolayı çok mutluyum. Bir 
müddet daha adından da anlaşılacağı 
üzere hayat boyu öğrenme kurumla-
rında çalışmaya devam etmek isterim. 
Hatta yaygın eğitim kurumları “Okullar 
Hayat Olsun” projesiyle okullara da 
eğitim olanakları sunuyor. 

University. Even now, I do not hesitate 
to be involved in a study, if I believe I 
can learn something or it can help me 
renew myself. I reflect this perspective 
to our trainers and trainees. It is one 
of my fundamental duties to pave the 
way for them and help them achieve 
their goals. I know that international 
projects open up the teachers’ horizon. 
They improve their vision and create 
motivation in the institution. Observing 
developments about education on site 
is especially beneficial. I am very proud 
to be the director of Kadıköy Public 
Education Center, which leads Turkey 
and has an important role in adult 
education. I believe my previous studies 
in many different fields, my experience 
and my success have been important for 
being selected for this institution. I made 
projects, which opened up the students’ 
horizon, within the formal training 
system for 20 years. I am very happy 
to be contributing to adult development, 
and to be a part of this institution, which 
proves that education is not limited to 
formal training and university education, 
and it is needed by everyone from all 
ages. I would like to continue working 
with lifelong learning institutions 
for some more time. Widespread 
education institutions provide education 
opportunities with the “Let the Schools 
Be Life” project, as well. 

Berfin Aladağ: How many 
courses to how many attendees 
with how many teachers do you 
provide in this year of study? 



Yetişkinlerin tercih 
ettiği kurslardan biri de 
müzik eğitimi oluyor.

One of the courses that 
the adults prefer is the 
music course.

“Kurslarımız özellikle 
14 yaş ve üstü bireylere, 

“Okullar Hayat Olsun” 
projesi kapsamında 
örgün eğitim çağındaki 
öğrencilere, özellikle 
spor, müzik ve halk 
oyunları kurslarında 7 
yaş ve üzeri çocuklara 
da açıktır.”

“Our courses are 
primarily for 
individuals older than 
14. Within the scope of 

“Let the Schools Be Life” 
project, students at the 
age of formal training 
and children older than 
7 can attend the sports, 
music and folklore 
courses.”
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Berfin Aladağ: Bu eğitim yılında 
merkezinizde kaç kurs, kaç öğ-
retmenle, kaç kişiye kurs veri-
yorsunuz?

Hülya Narsap: Kurumumuz yılda 
yaklaşık 1750 kursta 20 bin yetişkine 
eğitim vermektedir. Bu kurslarda 200 ve 
üzeri öğretmen görev almaktadır. 

Berfin Aladağ: Kurslara katılım 
koşulları nelerdir? 

Hülya Narsap: Kurslarımız özellik-
le 14 yaş ve üstü bireylere, “Okullar 
Hayat Olsun” projesi kapsamında 
örgün eğitim çağındaki öğrencilere, 
özellikle spor, müzik ve halk oyunları 
kurslarında 7 yaş ve üzeri çocuklara 
da açıktır. Ama daha önce de be-
lirttiğim gibi ortalama yaş aralığımız 
25-60 yaş aralığıdır. Özellikle her yıl 
eylül ayı başında kayıtlar başlamakta-
dır. Bazı kurslar uzun dönemlidir; bir 
yıl, sekiz ay vb. Bazı kurslarımız ise 
daha kısa dönemlidir. Kısa dönemli 
kursların tekrarı olabildiğinden eylül 
ayındaki başvuruyu kaçırsanız da ara 
dönemlerde başvuru yapabilirsiniz. 
Kayıt için kimlik fotokopinizi getirme-
niz yeterlidir. 

Berfin Aladağ: Kurs bitiminde 
yeterlilik ölçümü yapılıyor mu? 
Verilen sertifikanın nerelerde 
geçerliliği vardır? Şu ana kadar 
kaç kişi sertifika aldı?

Hülya Narsap: Kurslar süresince her 
modül sonunda değerlendirme sınavı 
yapılarak öğrencilere not verilmekte ve 
bu notların ortalaması başarı puanını 
oluşturmaktadır. Başarılı olan kursiyer-
lere birer belge düzenlenir. Belgeler 
eğitim aldığınız alanda sizin yetkinliği-
nizin bir ispatıdır, ancak iş yeri açmak 

Hülya Narsap: Our institution 
provides training for nearly 20 thousand 
adults with 1750 courses. More than 
200 trainers work in these courses. 

Berfin Aladağ: What are the 
prerequisites for attending a 
course? 

Hülya Narsap: Our courses are 
primarily for individuals older than 14. 
Within the scope of “Let the Schools 
Be Life” project, students at the age of 
formal training and children older than 7 
can attend the sports, music and folklore 
courses. However, as I said before, 
our average age range is 25-60. The 
enrollment period begins in September 
each year. Some courses are long-term 
(one year, eight months, etc.), while 
some of them are short-term. Since the 
short-term courses are repeated, if you 
miss the applications in September, you 
can still apply for them in the interlude 
periods. The photocopy of your ID card 
is sufficient for enrollment. 

Berfin Aladağ: Is there a 
qualification test at the end of a 
course? Where is the certificate 
given valid? How many people 
have been given certificates 
until now? 

Hülya Narsap: The course 
attendees take an evaluation exam 
at the end of each module. The 
average of their exam results make 
up their success points. A certificate 
is prepared for the successful course 
attendees. The certificates are proves 
of qualification in the field of training. 
However, if you would like to start a 
business and have a mastership in 
your field, then you need to apply to 
the vocational training centers. The 
certificates from a Public Education 
Center make it easier for you to have 
a certificate from a vocational training 
center. Averagely 15 thousand course 
attendees are given certificates by 
Public Education Centers, annually. 

Berfin Aladağ: What is the most 
interesting course in Kadıköy 
Public Education Center? 

Hülya Narsap: Chinese is a recent 
course that we have started and it is in 
high demand. 

Röportaj  interviewer / Berfin Aladağ



Kursiyerler tarafından 
tercih edilen el 
sanatlarından biri de 
gümüş işlemeciliği.

One of the handcrafts 
that the course 
attendees prefer is 
silverworks. 

“Kurslar süresince 
her modül sonunda 
değerlendirme sınavı 
yapılarak öğrencilere 
not verilmekte ve bu 
notların ortalaması 
başarı puanını 
oluşturmaktadır.”

“The course attendees 
take an evaluation 
exam at the end of each 
module. The average of 
their exam results make 
up their success points.”
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ve alanınızda ustalık almak istiyorsanız, 
meslek eğitim merkezlerine başvurmanız 
gerekir. Aldığınız bu belgeler o noktada 
belge almanızı kolaylaştıracak önemli 
bir unsurdur. Yılda ortama 15 bin kişiye 
belge veriyoruz.

Berfin Aladağ: Merkezde verilen 
en ilginç eğitim nedir? 

Hülya Narsap: Çince özellikle son 
dönemde açtığımız ve talep gören kurs-
lardan birisi.

Berfin Aladağ: Halk Eğitim 
Merkezlerine toplum tarafın-
dan gösterilen ilgi sizce nasıl? 
Buralarda neler yapıldığı yeteri 
kadar biliniyor mu? Daha çok 
kişiye ulaşmak için neler yapı-
labilir? 

Hülya Narsap: Bence ilgi oldukça 
iyi hatta ortak işbirlikleri yapsak dahi 
bina yetersizliğinden talepleri karşıla-
yamıyoruz bile. Ancak yine de hala 
Halk Eğitim Merkezlerinin misyon ve 
vizyonunu bilmeyen kişiler var. Bazıları 
da bizleri çağın gerisinde kalmış belirli 
hobi kursları veren kurumlar olarak 
biliyor. Sizlere de ayrıca teşekkür 
ediyorum. Farkındalığın artması için 
bu verdiğiniz çaba çok güzel bir örnek 
bizler için. 

Berfin Aladağ: Verdiğiniz bilgi-
lerden dolayı size bir kez daha 
teşekkür ediyor, iyi çalışmalar 
diliyoruz.

Berfin Aladağ: Is the public’s 
interest in Public Education 
Centers enough? Do people 
know what is being done here? 
What can you do to reach more 
people? 

Hülya Narsap: I believe the interest 
is at a great level. Even though we 
cooperate, we cannot respond some 
demands because of the insufficiency 
of the building. Still, there are some 
people, who do not know about the 
mission and vision of Public Education 
Centers. Some people think of us as 
primitive institutions, which provide 
certain hobby courses. I would like 
to thank you, too. This is a great 
opportunity to raise awareness. 

Berfin Aladağ: Thank you for all 
the information you provided. I 
wish you success in your work.



Gardens and parks of Istanbul

İstanbul’un yol 
ve meydanları 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğünün yaptığı 
çalışmalar sonucunda 
çok daha güzel 
görünüyor.

İstanbul’s roads and 
squares look much 
better with the works 
of the Directorate of 
Parks and Gardens. 

38/ AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 21 / TEMMUZ 2019

İstanbul’un park ve bahçeleri
Uzun, soğuk ve karanlık kış aylarının ardından 
baharın müjdecisi olarak açan çiçek ve ağaçlar bizleri 
heyecanlandırıyor. Boğaç Fil de İstanbul’un yeşil alanlarının 
bakımından sorumlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Hülya Demirkol’la 
bir söyleşi gerçekleştirerek İstanbul’un güzelleştirilme 
çalışmalarının nasıl yapıldığını öğrendi.
After a long, cold and dark winter, the flowers blooming 
excite us for they are the harbingers of spring. Boğaç Fil 
made an interview with İstanbul Metropolitan Municipality 
Anatolian Side Director of Parks and Gardens Hülya 
Demirkol, who is responsible for the maintenance of green-
fields, to learn more about Istanbul’s embellishment.

“Dünyaya bir kez 
bakmak zorundaysan, 
sadece İstanbul’a bak!”

“If you have to look at 
the world just once, 
then look at Istanbul!” 

Alphonse de Lamartine

Boğaç Fil: Söyleşimize İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi 
Anadolu Yakası Park ve 

Bahçeler Müdürlüğünün görev ve 
sorumluluklarının neler olduğunu 
sizden dinleyerek başlayalım mı?

Hülya Demirkol: Tabii ki… Anado-
lu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park 
Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı 
bünyesinde kurulmuştur. Müdürlüğümü-
zün görevleri arasında; park ve bahçeler, 
yeşil alanlar, korular, kent ormanları, 

Boğaç Fil: Can we begin 
our interview with the 
responsibilities of Istanbul 

Metropolitan Municipality 
Anatolian Side Director of Parks 
and Gardens?

Hülya Demirkol: For sure… 
Anatolian Side Directorate of Parks 
and Gardens was established within 
Istanbul Metropolitan Municipality 
Parks, Gardens and Green-Fields 
Department. The maintenance 
and protection of parks, gardens, 

Röportaj  interview / Boğaç Fil



“İBB Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’nün 
sorumlulukları 
arasında otoyol 
kenarlarındaki 
süslemeler, koru 
alanları ile kent 
içerisindeki ana 
arterler ve kavşaklarda 
bulunan süs 
havuzlarının, göletlerin 
bakımı, onarımı ve 
işletilmesi çalışmaları 
yer alıyor.”

“Roadside 
embellishments, 
maintenance and 
management of ponds 
in groves, main arterial 
roads inside the city 
and at the intersections 
are among the 
responsibilities of İMM 
Directorate of Parks 
and Gardens.”
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çocuk parkları, sahillerdeki düzenlen-
miş alanlar, spor ve oyun alanları ile 
bu alanlar içerisinde yer alan tesislerin 
bakımı, onarımı ve korunması hizmetleri 
gelmektedir.

Boğaç Fil: Müdürlüğünüz İstan-
bul’un güzelleşmesi için nasıl bir 
plan izliyor? 

Hülya Demirkol: Öncelikle çalışma 
yapılacak alan ihtiyaca göre tespit edilir. 
Alanın sosyo kültürel yapısı, yollara 
uzaklığı göz önünde bulundurularak 
bir projelendirme yapılır. Bütçe durumu 
tespit edildikten sonra da projenin uygu-
lamasına geçilir.

Boğaç Fil: İstanbul yapılan 
ağaçlandırma projeleriyle gün-
den güne güzelleşmeye devam 
ediyor. Otoyol kenarlarındaki 
düzenlemeler dışında hangi 
alanların bakımı sizin tarafınız-
dan yapılıyor?

Hülya Demirkol: Otoyol kenarların-
daki çalışmalar Karayolları Genel Mü-
dürlüğünden alınan bir protokolle İBB 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü kapsamın-
da gerçekleştiriliyor. Sorumluluklarımız 
arasında otoyol kenarlarındaki süsle-
meler, koru alanları ile kent içerisindeki 
ana arterler ve kavşaklarda bulunan süs 
havuzlarının, göletlerin bakımı, onarımı 
ve işletilmesi çalışmaları yer alıyor. Bun-
ların yanı sıra park ve yeşil alanlarda 

green-fields, groves, city forests, 
playgrounds, regulated areas along 
the coast, playfields and their facilities 
are among the responsibilities of our 
directorate.  

Boğaç Fil: Can you please tell 
us about your directorate’s plan 
regarding the embellishment of 
Istanbul? 

Hülya Demirkol: First, the project 
area is determined according to the 
need. The project is conceptualized 
according to the socio-cultural 
structure of the area as well as its 
distance to roads. After the budget is 
determined, application of the project 
begins. 

Boğaç Fil: Istanbul becomes 
more and more beautiful each 
day with the planting works. 
Which fields are maintained 
by your directorate besides the 
roadsides? 

Hülya Demirkol: The roadside 
projects are done by İMM Directorate 
of Parks and Gardens by a protocol 
received from the General Directorate 
of Highways. Roadside embellishments, 
maintenance and management of 
ponds in groves, main arterial roads 
inside the city and at the intersections 
are also among our responsibilities. 
We are responsible for the children’s 

Boğaç Fil, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
Anadolu Yakası Park ve 
Bahçeler Müdürü Hülya 
Demirkol’la birlikte.

Boğaç Fil is with 
İstanbul Metropolitan 
Municipality Anatolian 
Side Director of Parks 
and Gardens Hülya 
Demirkol. 
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“Anadolu Yakası 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü olarak 
sorumluluğumuzda 
bulunan alanlardaki 
ağaç, gül, çalı ve benzeri 
bitkilerin gübrelenmesi 
işlemini Bitki Sağlığı 
Şefliği ekiplerince 
başlatırız.”

“Teams from Plant 
Health Department 
fertilize the trees, roses, 
bushes, etc. in areas 
that the Anatolian 
Side Directorate of 
Parks and Gardens is 
responsible for.”
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kullanılacak çocuk oyun gruplarını, spor 
aletlerini, spor sahalarında kullanılacak 
diğer malzeme ve ekipmanların temini 
de görevlerimiz arasında bulunuyor.

“İstanbul, doğal güzellikler açısından 
ender rastlanabilecek bir değer niteli-
ğindedir.”

Boğaç Fil: İstanbullular özellikle 
ilkbaharda şehrin hemen hemen 
her noktasında birbirinden güzel 
çiçeklerle karşılaşıyorlar. Bu ko-
nuda neler söylemek istersiniz?

Hülya Demirkol: Bizim her yıl ilkba-
har mevsiminde şehrin yeşil alanlarıyla 
ilgili çalışmalarımız başlar. Anadolu Ya-
kası Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak 
sorumluluğumuzda bulunan alanlardaki 
ağaç, gül, çalı ve benzeri bitkilerin güb-
relenmesi işlemini Bitki Sağlığı Şefliği 
ekiplerince başlatırız. Bu kapsamda 
kontrollü ve yavaş salınımlı gübrelerden 
6 ila 8 aya kadar etkisi süren gübre ter-
cih edilerek bitkilerin yıl boyunca ihtiyaç 
duyacağı besin elementlerinin verilmesi 
sağlanır.

“Çengelköy’deki 800 yıllık dev anıt ağaç 
fırtınayı hasarsız atlattı.”

Boğaç Fil: Geçen yaz haberlerde 
yağış ve fırtına nedeniyle Çen-
gelköy İskele Meydanında bulu-
nan 180 yaşındaki çınar ağacı-
nın devrildiğini duymuştuk. Bu 
tür olaylar karşısında müdürlü-
ğünüz ne tür çalışmalar yapıyor? 

Hülya Demirkol: Geçtiğimiz yıl 
fırtınada İstanbul’da onlarca genç ağaç 
fırtınaya yenik düşerken Çengelköy’de-

playgrounds and sports implements 
in parks and green-fields, and other 
materials and equipment required for 
playfields. 

“İstanbul is a rare value with its 
natural beauties.”

Boğaç Fil: Especially in spring, 
people of Istanbul come across 
beautiful flowers everywhere. 
What would you like to say 
about this? 

Hülya Demirkol: We start working 
for the green-fields of the city in 
spring every year. Teams from Plant 
Health Department fertilize the trees, 
roses, bushes, etc. in areas that are 
our responsibility. We prefer slow-
release fertilizers that last for 6 to 
8 months, so that the plants get the 
nutrients they need for a whole year. 

“The monumental 800 years old tree 
in Çengelköy survived the storm with 
no damage.”

Boğaç Fil: Last summer, we 
saw on the news that the 
180 years old sycamore tree 
in Çengelköy Pier Square 
was knocked down because 
of a storm. What does your 
directorate do in such cases? 

Hülya Demirkol: Last year, tens 
of young trees were hit by the storm 
while the monumental 800 years old 
tree in Çengelköy Historical Çınaraltı 
Tea Garden survived the storm with 
no damage. The 180 years old 
sycamore tree, which was classified as 

Çengelköy’deki 
Tarihi Çınaraltı Çay 
Bahçesinde yer alan 
800 yıllık dev anıt ağaç, 
fırtınayı yara almadan 
hasarsız atlatmıştı.

The monumental 
800 years old tree in 
Çengelköy Historical 
Çınaraltı Tea Garden 
survived the storm with 
no damage.

Röportaj  interview / Boğaç Fil



İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Anadolu 
Yakası Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, kentsel 
yaşam kalitesini 
yükseltmek amacıyla 
yeşil alanların bakım 
ve onarımlarını düzenli 
şekilde yapmaktadır.

İstanbul Metropolitan 
Municipality Anatolian 
Side Directorate of 
Parks and Gardens 
regularly maintains the 
green-fields of the city 
in order to increase the 
quality of life in the city.
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ki Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesinde yer 
alan 800 yıllık dev anıt ağaç, fırtınayı 
yara almadan hasarsız atlatmıştı. Anıt 
ağacın yakınında Çengelköy İskele 
Meydanında bulunan ve “Korunmaya 
Değer Ağaç” sınıfında yer alan 180 
yaşındaki çınar ağacı da devrilmişti. 
Yine Çengelköy’de 100 yaşın üzerin-
deki bir çınar ağacı da tam ortasından 
kırılıp, dükkanların üzerine yıkılmıştı. İşte 
bu devrilen 180 yaşındaki tarihi çınar 
ağacına, İBB Anadolu Yakası Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tara-
fından müdahale edildi. Ağacın tekrar 
hayata döndürülmesi için uzman ekibi-
mizin yürüttüğü titiz çalışma neticesinde 
de ağaç yerine yeniden dikildi. 

Boğaç Fil: İstanbul çok büyük bir 
şehir. Bu kadar geniş alana ya-
yılmış ve sayıları çok fazla olan 
park ve bahçelerin güvenliğini 
nasıl sağlıyorsunuz?

Hülya Demirkol: İstanbul genelinde 
park ve bahçelerin güvenliği için 1260 
güvenlik personelimiz görev yapıyor. 
Park ve bahçelerdeki güvenliği güvenlik 
personeli ve kamera sistemi ile sağla-
maktayız. 

Boğaç Fil: Geleceğe yönelik ola-
rak planlarınız arasında neler 
bulunuyor? 

Hülya Demirkol: Müdürlük olarak 
insanlara daha yaşanılabilir, güzel ve 
huzurlu ortamlar sunmak ve geleceğe 
sürdürülebilir bir çevre bırakmak en 
büyük hedefimizdir.

Boğaç Fil: Verdiğiniz bilgiler için 
size çok teşekkür ediyor, çalış-
malarınızda kolaylıklar diliyoruz.

a “Worth Preserving Tree”, located at 
Çengelköy Pier Square was knocked 
down. Another tree that was more 
than 100 years old was broken in the 
middle and it damaged some of the 
nearby stores. İMM Anatolian Side 
Directorate of Parks and Gardens 
teams stepped in for the 180 years 
old historical sycamore tree. Our team 
of specialists worked meticulously to 
resurrect the tree and they replanted it. 

Boğaç Fil: İstanbul is a vast 
city. How do you provide the 
security of many parks and 
gardens that are spread all 
over the city? 

Hülya Demirkol: There are 1260 
security staff in İstanbul, who are 
working in parks and gardens. 
We provide security in parks and 
gardens with security guards and 
surveillance cameras. 

Boğaç Fil: What are your plans 
for the future? 

Hülya Demirkol: Our directorate’s 
goal is to provide a livable, beautiful, 
peaceful city and to provide a 
sustainable environment for the future. 

Boğaç Fil: Thank you very 
much for your time. We wish 
you success. 

Fırtınada devrilen 180 
yaşındaki tarihi çınar 
ağacına, İBB Anadolu 
Yakası Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri 
müdahale ederek ağacı 
yerine yeniden diktiler.

The historical 180 years 
old sycamore tree that 
was knocked down 
during the storm was 
replanted by a team 
from İMM Anatolian 
Side Directorate of 
Parks and Gardens.



Çocuklarda diş bakımının önemi
The importance of dental care in children

It is very important to introduce children to a dentist at an early age, develop their 
habit of brushing their teeth, explain them the importance of dental care and tell 
them what they need to do for a good dental health with games and songs. 

Diş hekimi ile temasa geçmenin 
çocuğun yaşayabileceği diş 
tedavisi korkusunu azaltacağı-

nı ve kendini güvende hissetmesine 
yardımcı olacağını belirten Maltepe 
DentGroup’ta çalışan Çocuk Diş Heki-
mi Gözde Atalı Gümüş, çocukların 3 
yaş itibariyle diş kontrollerine başla-
ması gerektiğini söyleyerek bu konuda 
önemli bilgiler verdi.

Çocuklarda diş hekimi fobisi 
nasıl aşılır? 

Çocuklarda diş hekimi korkusu sübjektif 
ya da objektif olabilir. Daha önceden 
yaşadığı olumsuz bir deneyim ya da 
ailesinden ve arkadaşlarından duydukla-
rı çocuğu korkutabilir. Bizler bilinmeyeni 
bilinir hale getirip korkuları yenmeye 
çalışıyoruz. Bu nedenle çocuk erken 
yaşta henüz bir ağrı şikayeti olmadan 
diş hekimi ile tanıştırılmalıdır. Çünkü 

Maltepe DentGroup Pedodontist 
Gözde Atalı Gümüş states that 
interacting with the dentist may 

help to ease the child’s dentist fear as 
well as making him/her feel safe. She 
added that it is important to start regu-
lar dental examinations by the age of 3.  

How to overcome the dentist 
fear in children? 

Children’s fear of the dentist may be 
subjective or objective. A previous 
negative experience or opinions of the 
family or the friends may frighten the 
child. We try making what is unknown 
known and overcome fears. That is 
why; a child should be introduced to a 
dentist at an early age, when he/she is 
not in pain. Because when a child is in 
pain related to a decayed tooth, apse 
or injuries of dental traumas, he/she 
might be frightened.

Çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini ve bunun için neler yapması gerektiğini 
oyunlar ve şarkılar eşliğinde anlatmak, diş fırçalama alışkanlığını geliştirmek 
ve erken yaşlarda diş hekimi ile tanıştırmak çok önemli.

Genel sağlığı önemli 
ölçüde etkileyen ağız ve 
diş sağlığının ilk adımı 
bebeklik döneminde 
başlar.

The first steps for 
dental health, which 
dramatically affects 
the general health, are 
taken during infancy. 
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Röportaj  interview / Begüm İnal



çürükten dolayı ağrı, apse ya da dental 
travmalar sonucu yaralanmalarda korku 
duygusu oluşmaktadır.

Bir pedodontist yani çocuk diş 
hekiminin sorumlulukları neler-
dir?

Çocukların olaylara vereceği tepkiler 
birbirinden farklıdır. Bizler çocuk diş 
hekimleri olarak tedaviyi eğlenceli hale 
getirip çocuklarda diş hekimi korkusunun 
oluşmamasını sağlamalıyız. Tedavi esna-
sında kullandığımız aletleri çocuğun an-
layabileceği bir dilde anlatarak mutlaka 
göstermeliyiz. En önemli şeylerden biri 
ise asla çocuğu kandırmamalı ve karşılıklı 
güven duygusu içinde tedavisini yapma-
lıyız. Çürükleri önlemek için biz çocuk 
diş hekimleri ailelerin ağız diş sağlığı 
ve beslenme konusunda bilgilenmelerini 
sağlayıp, düzenli takipler ve fissür örtücü 
(diş aşısı) ve yerel florit gibi koruyucu 
uygulamalar ile çocukların ağız hijyen 
gibi durumlarını en üst seviyeye çıkarma-
yı amaçlamaktayız.

Çocukların ağız ve diş sağlığı 
nasıl takip edilmelidir? 

Çocuk ilk süt dişi çıktıktan sonra 6 ay ila 
bir yıl içerisinde diş hekimine götürülmeli-
dir. Daha sonrasında ağız diş sağlığı ve 
çene gelişimi açısından düzenli takipler-
le kontrol edilmelidir. Karma dişlenme 
dönemi dediğimiz süt ve sürekli dişlerin 
birlikte görülüğü dönemde, çene gelişi-
mindeki bazı olumsuz durumlar erken 
yaşta tespit edilip önlenebilmektedir. 

Süt dişlerine nasıl bakılmalıdır? 

Süt dişleri sürmeden önce diş yerleri her 
beslenmeden sonra tülbent ya da gazlı 
bez ile silinmelidir. İlk süt dişleri sürdük-
ten sonra da dişler parmak fırçalar ya 
da gazlı bez ile temizlenmelidir. Öncelik-
le flourid içermeyen diş macunları kulla-
nılmalıdır. Çocuk tükürmeyi öğrendikten 
sonra bu tür diş macunlarına geçilebilir. 
Süt dişlerinde çürük oluştuğu zaman mut-

Begüm İnal, Çocuk Diş 
Hekimi Gözde Atalı 
Gümüş ile çocuklarda 
ağız ve diş sağlığının 
önemini konuştu.

Begüm İnal talked about 
the importance of dental 
health for children with 
Pedodontist Gözde Atalı 
Gümüş

“Tedavi esnasında 
kullandığımız aletleri 
çocuğun anlayabileceği 
bir dille mutlaka 
göstermeliyiz. En önemli 
şeylerden biri ise asla 
çocuğu kandırmamalı ve 
karşılıklı güven duygusu 
içinde tedavisini 
yapmalıyız.”

“It is essential to show 
and explain the tools that 
we use during treatment 
to the child with a proper 
language. We must 
never trick the child and 
always maintain mutual 
trust.”

What are the responsibilities of a 
pedodontist?

Children may react differently. Our 
responsibility as pedodontists is 
preventing children from developing 
a fear of the dentist by making the 
treatment fun. It is essential to show and 
explain the tools that we use during 
treatment to the child with a proper 
language. We must never trick the 
child and always maintain mutual trust. 
We aim to maximize children’s dental 
hygiene by informing parents about 
children’s dental care and nutrition 
to prevent decayed teeth, regular 
examinations and applying preventive 
applications such as fissure covering or 
local fluoride. 

How should the children’s dental 
health be monitored?

The child should visit a pedodontist 6 
to 12 months after the first milk tooth 
grows. Afterwards, regular examinations 
are necessary to monitor dental health 
and jaw development. In the period we 
call mixed toothing, when milk teeth 
and permanent teeth are present in the 
mouth at the same time, some negative 
developments of the jaw can be detected 
at an early age and be prevented. 

How should the care for milk 
teeth be? 

The gums of the milk teeth should be 
wiped with a muslin or a gauze after 
each nutrition before the milk teeth grow. 
Once the first milk teeth grow, they 
should be cleaned with a finger brush or 
a gauze. At the beginning, toothpastes 
without fluoride should be used. Once 
the child learns to spit, toothpastes with 
fluoride content can be used. If tooth 
decay occurs on milk teeth, parents 
should not think that these teeth are 
temporary and do not need treatment. 
They should be treated at once. 
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Bebekler ilk süt dişi 
çıktıktan sonra 6 ay 
ila bir yıl içerisinde 
çocuk diş hekimine 
götürülmelidir.

Babies should be taken 
to a pedodontist 6 to 12 
months after their first 
milk tooth grows. 

Uzmanlar ailelerin 
3 yaş itibariyle 
çocuklarının diş 
kontrollerine 
başlaması gerektiğini 
söylüyor.

Experts state that 
parents should start 
the regular dental 
examinations of their 
children by the age of 3. 

laka tedavisi yapılmalı ve ailelerde nasıl 
olsa bu dişler düşecek diye bir düşünce 
olmamalıdır. 

Biberon çürüğü nedir ve nasıl 
önlenir? 

Günümüzde biberon çürüğünü erken 
çocukluk çağı çürüğü olarak kullanmak-
tayız. Çünkü çocuklarda çürük oluşu-
mu sadece biberon kullanımına bağlı 
olmayan, çok faktörlü enfeksiyöz bir 
hastalıktır. Çürük oluşumunda ağız ve 
diş sağlığının yanında beslenme de çok 
önemlidir. Beslenmede yapılan hatalar, 
örneğin biberonu bala batırmak gibi 
alışkanlıklar da tespit edilmeli ve mutlaka 
sorunun kaynağı belirlenip önlenmelidir. 
Diş çürüğü mutlaka tedavi edilmesi gere-
ken bir hastalıktır. 

Emzik ve parmak emme gibi 
alışkanlıklar dişe ve diş etine 
zarar verir mi? 

Çocukların emzik ve parmak emme 
alışkanlıkları 3-4 yaşına kadar kabul 
edilebilir ve geri döndürülebilir. Ancak 
4 yaşından sonra devam eden bu gibi 
kötü alışkanlıklar dişlerde ve çenede 
iskeletsel olarak geri dönüşümsüz deği-
şimlere sebep olabilmektedir. Bırakılması 
için ceza sistemi asla kullanılmamalıdır. 
Aile çocuk ile konuşarak çocuğu ikna 
etmeye çalışmalı, eğer hala çocuk bu 
alışkanlığa devam ediyorsa mutlaka diş 
hekimine başvurulmalıdır. Bunların yanın-
da tırnak yemek, kalem ısırmak, kalem 
emmek gibi başka zararlı alışkanlıklar 
da dişlerde mobiliteye ve diş etlerinde 
çekilmelere sebep olabilmektedir. Ancak 
ne olursa olsun alışkanlıkların bırakılma-
sında çocuk da tedaviyi kabul etmelidir.

What is baby’s bottle tooth 
decay and how can it be 
prevented? 

We name baby’s bottle tooth decay as 
early childhood tooth decay. Because 
tooth decays in children are not only 
related to baby’s bottle use, but also 
they are multi-factored infectious 
diseases. When it comes to tooth decay 
formation, nutrition is equally important 
next to dental health. Nutrition mistakes 
such as dipping the feeder into honey 
should be detected and prevented. 
Tooth decay is a disease that should be 
treated. 

Do teats and habits such as 
finger sucking damage the teeth 
and gum? 

Children’s habits of finger sucking and 
teat sucking are acceptable until age 
3-4 and reversible. However, habits 
that continue after 4 years may cause 
irreversible changes on teeth and 
skeletal changes of the jaw. The child 
should never be punished to abandon 
his/her habit. The parents should talk 
with their children and try to convince 
him/her. If they cannot succeed, they 
should seek help from a pedodontist. 
In addition to these, other harmful 
habits such as biting fingernails, biting 
on pencils, sucking pencils may cause 
mobility of teeth and receding gums. 
No matter what the problem is, it is 
essential for the child to accept the 
treatment to give up harmful habits. 
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Digital transformation has dominated our lives lately. 
Internet is one of the favorite places of people, where they 
spend their time. The transformation has been rapid and 
people are easily keeping up with it.

The importance of digital 
transformation in daily life

Dijital dönüşüm son yıllarda hayatımızı etkisi altına almış 
durumda. Artık internet, insanların en çok vakit geçirdiği 
yerlerden biri haline geldi. Değişim ve dönüşüm çok hızlı olurken, 
insanların bu değişime ayak uydurmaları ise çok kolay oldu. 

Dijital dönüşümün 
günlük hayattaki önemi

Dijital dönüşüm, bilgi teknolojilerini 
kullanarak bireylerin ve kurumların 
faaliyetlerinin hızla, para ve zaman 

tasarrufu sağlayarak dijital ortama taşın-
ması olarak tanımlanıyor. Haberleşmeden 
alışverişe, finansal hizmetlerden eğlen-
ceye kadar gündelik alışkanlıklarımızı 
değiştiren dijital dönüşüm, iş hayatını da 
farklılaştırıyor. Şirketler dijital dönüşümle 
hem bilgiyi dijital ortama aktarmanın 
rahatlığını yaşıyor hem de maliyet ve 
zaman avantajlarıyla verimlerini arttırıyor. 

Biz de Avaz dergisi okuyucuları için, 
hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren 
e-Fatura ve e-Arşiv’in hem bireyler hem 
de şirketler açısından önemini, Mega 
Yazılım Bilişim Şirketi Kurumsal Projeler 
Müdürü İbrahim Fil’den öğrendik.

Neden e-Fatura? 

e-Fatura, güvenli, hızlı, tasarruflu ve 
çevre dostudur. e-Fatura ile faturalarınızı 
dijital ortama taşıyarak ödeme ve tahsilat 
süreçlerinizde hızınızı ve veriminizi artırır-
ken, maliyetlerinizi de azaltarak tasarruf 
sağlarsınız.

Digital transformation is described as 
a process, where individuals and 
institutions transfer their activities to 

the digital environment in order to save 
time and money. Digital transformation has 
changed our daily habits from communica-
tion to shopping, financial services and en-
tertainment. It changes the business life, too. 
While saving time and money to increase 
their efficiencies, companies experience the 
comfort of storing their data on a digital 
environment through digital transformation. 

We had an interview with Mega 
Software&IT Company Director of 
Corporate Projects İbrahim Fil to learn 
about the importance of e-Invoice and 
e-Archive, which became a part of our 
lives, for companies and individuals for 
the readers of Avaz magazine. 

Why the e-Invoice? 
e-Invoice is safe, fast, economical and 
environmentally friendly. When you 
transfer your invoices to the digital 
environment with e-Invoice, you improve 
your speed and efficiency regarding the 

“Dijital dönüşüm 
ile fikirlerimiz, 
alışkanlıklarımız, 
çalışma biçimlerimiz, iş 
hayatımız tamamıyla 
değişti diyebiliriz.”

“It would be right to say 
that all our ideas, habits, 
working methods as well 
as the business life have 
changed with digital 
transformation.”

Haber  reporter / Boğaç Fil

Güvenli, hızlı, 
tasarruflu ve çevre 
dostu olan e-Fatura 
ile hızınızı arttırır, 
maliyetlerinizi 
azaltırsınız.

It is possible to 
increase the speed of 
your processes while 
reducing costs with the 
safe, fast, economical 
and environmentally 
friendly e-Invoice 
system. 

Haberleşmeden 
alışverişe, finansal 
hizmetlerden eğlenceye 
kadar gündelik 
alışkanlıklarımızı 
değiştiren dijital 
dönüşüm, iş hayatını da 
farklılaştırıyor. 

Digital transformation 
has changed our 
daily habits from 
communication to 
shopping, financial 
services and 
entertainment. It 
changes the business 
life, too.



Boğaç Fil, Mega 
Yazılım Bilişim Şirketi 
Kurumsal Projeler 
Müdürü İbrahim Fil’le 
birlikte.

Boğaç Fil is with Mega 
Software&IT Company 
Director of Corporate 
Projects İbrahim Fil.

“Ağaç kesmeden de 
fatura kesebilirsiniz.”

“It is possible to prepare 
invoices without cutting 
down trees.”

Gelir İdaresi 
Başkanlığınca 
elektronik defter ve 
belge uygulamasında 
dağınık yapıdaki 19 ayrı 
tebliğin tek metinde 
toplanması planlanıyor. 
Hazırlanan taslağa 
göre pek çok alandaki 
faturaların 1 Ocak 
2020’den itibaren 
e-Fatura olarak 
düzenlenmesi gerekecek.

The Revenue 
Administration plans to 
consolidate 19 separate 
disclosures in the 
electronic notebook and 
document applications 
in one text. According 
to the draft, many of the 
invoices will have to be 
prepared as e-Invoices 
as of January 1, 2020. 
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Haber  reporter / Boğaç Fil

e-Fatura Nedir?
Türkiye’de 397 sıra numaralı Vergi Usul Ka-
nunu Genel Tebliği ile hayata geçirilen ve  
5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulama-
da olan e-Fatura; Gelir İdaresi Başkanlığı ta-
rafından belirlenen, bir faturada yer alması 
gereken bilgilerin yer aldığı, satıcı ve alıcı 
arasındaki iletiminin merkezi bir platform 
(GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik 
bir belgedir. e-Fatura yeni bir belge türü ol-
mayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere 
sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
yönetilen e-Fatura uygulamasında amaç; tek 
format ve standarda göre satıcı ve alıcı ara-
sında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu 
sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için 
yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya 
ulaşmış e-Fatura işleyişleri dikkate alınmış 
ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık 
kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari 
hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde 
etiketlemelere sahip olan uluslararası bir 
standart olan UBL-TR benimsenmiştir. 

Özel Entegratör; Gelir İdaresi Başkanlığı 
tarafından yetkilendirilen ve mükellefin adı-
na e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-Bilet 
gibi elektronik kayıtları oluşturmaya yetkili 
aracı kurumlardır.

Uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla 
“Özel Entegratörlük” müessesi 421 sıra nu-
maralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 
yayınlanmasıyla genel işleyişe dahil edilmiş-
tir. Yurtdışında e-Fatura servis sağlayıcılığı 
olarak bilinen özel entegratörlük sayesinde, 
bilgi işlem altyapısı yeterli olmayan mükel-
leflerin de uygulamadan kolayca faydala-
nabilmeleri amaçlanmıştır.

e-Faturayı Kimler Kullanabilir?
Ticari firma olarak anonim, limited, gerçek 
ve şahıs şirketi statüsünde bulunan mükellef-
ler e-Fatura uygulamasından yararlanabilir.

e-Fatura Uygulamasının Avantajları 
Nelerdir?
Faturalar elektronik ortama taşındığı için 
kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri 
ortadan kalkar. Ayrıca faturalama ve mu-
hasebe süreçlerinde hız artar, zamandan 
tasarruf sağlanır ve ticareti hızlanır. Yine 
faturalar güvenilir bir şekilde elektronik or-
tamda saklanır, odalar dolusu klasörlenmiş 
arşivler ve saklama masrafları da tarihe ka-
rışır. e-Fatura’nın en önemli özelliklerinden 
biri de elektronik ortamdaki anlık ve otoma-
tik veri kaydının hata oranını azaltmasıdır. 

payment and collection processes as well 
as saving money by reducing costs.

What is the e-Invoice?
e-Invoice has been put in use in Turkey with 
the General Declaration Number 397 of Tax 
Procedure Law since March 5, 2010. It is an 
electronic document, which includes all the 
information defined to be on an invoice by the 
Revenue Administration (RA). The document 
is transferred between the buyer and the 
seller over a central platform that is managed 
by the RA. e-Invoice is not a new type of 
document and it has the same legal qualities 
as a printed invoice. The purpose of e-Invoice 
application, which is managed by the RA, 
is to have a standardized and safe system 
between the seller and the buyer that saves 
time and money. In order to set up this system, 
e-Invoice processes all around the world were 
examined. The RA has decided on the UBL-TR 
standard, which is an international standard 
that includes all the tags necessary for the 
processes regarding the XML-based (an open 
source standard) commercial life. 

A Special Integrator is an intermediary 
firm that is authorized by the Revenue 
Administration to create electronic records 
such as e-Invoice, e-Notebook, e-Archive 
Invoice or e-Ticket on behalf of the taxpayer.

In order to generalize the application, 
“Special Integrators” were included in 
the operation with General Declaration 
Number 421 of Tax Procedure Law. Special 
integrators are defined as e-Invoice service 
providers abroad. This application ensures 
that even the taxpayers with insufficient 
infrastructures can benefit from e-Invoice. 

Who can use e-Invoice? 
Taxpayers, which are classified as 
incorporated companies, private 
companies and partnership companies, 
can benefit from e-Invoice.

What are the advantages of 
e-Invoice? 
Since the invoices are transferred to the 
digital environment, paper, printing, posting 
and archiving costs are eliminated. The 
invoicing and accounting processes speed 
up, time is saved and commerce gets 
faster. The invoices are kept in a safe digital 
environment; rooms full of archives and 
archiving costs become history. e-Invoice 
also decreases the error rates in instant 
and automatic data logging in digital 



Özel entegratör 
aracılığıyla sistemi 
kullanmaya başlamak 
için yapılacak işlem 
çok basittir. e-Fatura, 
e-Arşiv Fatura ve 
e-İrsaliye’de özel 
entegratörle bir 
kereye mahsus olmak 
üzere mali mühür 
kullanarak aktivasyon 
formunun imzalanması; 
e-Defter’de ise Gelir 
İdaresi Başkanlığına 
yapılan online 
başvuruda ilgili 
entegratörün adının 
seçilmesi gerekmektedir.

The procedure to 
start using the system 
through a special 
integrator is very easy. 
For e-Invoice, e-Archive 
and e-Dispatch, the 
activation form should 
be signed once with 
the financial seal. For 
e-Notebook, the name 
of the special integrator 
should be selected in 
the online application 
made to the Revenue 
Administration.
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Üstelik evraklarınız, faturalarınız kaybolmaz 
ve aradığınız evraklara saniyeler içerisinde 
ulaşabilirsiniz. Tabii bir de e-Fatura ile kağıt 
kullanımı en düşük seviyeye indiği için her 
yıl yüz binlerce ağacın kesilmesi engellen-
miş olur.

e-Fatura Çözümünü Nasıl  
Kullanmaya Başlarım?
e-Fatura göndermek ve almak isteyen mükel-
lefler; öncelikle e-Fatura uygulaması üzerinde, 
kendilerine ait bir kullanıcı hesabı oluşturma-
lıdırlar. Sonrasında e-Fatura uygulamasından 
yararlanmak için Gelir İdaresi Başkanlığına 
yazılı başvuru yapılır. Yapılan başvuru eğer 
uygun bulunursa, o tüzel kişiler için “Mali 
Mühür Sertifikası” verilir. Gerçek kişiler için 
ise e-imzanızın bulunması bu uygulama için 
yeterlidir. Gerçek kişiler dilerlerse faturalarını 
mali mühür ile de imzalayabilirler.

e-Arşiv Fatura Nedir?
e-Arşiv Fatura, e-Fatura sistemine dahil 
olmayan şirketler veya son kullanıcılara 
elektronik ortamda fatura gönderilmesini 
sağlayan elektronik fatura türüdür. Ön-
celikle, cirosu belirli bir tutarın üzerinde 
bulunan e-Ticaret sitelerine zorunlu tutul-
muştur. İsteyen her firma e-Arşiv Fatura da 
kullanabilir. Ancak e-Arşiv Fatura kullanabil-
mek için öncelikle e-Fatura sistemine dahil 
olmak gerekir. Bu uygulamada Gelir İdaresi 
Başkanlığı’na aylık olarak e-Arşiv faturaların 
raporlaması yapılır. Genellikle bu hizmet, 
e-Arşiv Fatura hizmetini sağlayan çözüm 
ortağı tarafından yerine getirilir.

e-Fatura ile e-Arşiv Arasındaki 
Farklar Nedir?
e-Arşiv, e-Fatura kapsamı dışındaki firma ve 
tüketicilere kesilen faturaların da elektronik 
ortamda düzenlenmesini ve ikinci nüshasının 
elektronik olarak muhafaza ve ibraz edil-
mesini sağlar. e-Fatura’da, fatura elektronik 
ortamda alıcısına iletilir ve kağıt çıktı alınamaz. 
e-Arşiv’de ise fatura hem elektronik hem de 
kağıt çıktı olarak iletilebilir. e-Fatura’da UBL-TR 
formatı zorunluyken e-Arşiv’de istenilen format 
kullanılabilir. e-Arşiv’de belgeler mali mühür ve 
zaman damgasıyla onaylanıp saklanır, e-Fatu-
ra’da ise zaman damgası yoktur. e-Fatura’da 
gönderilen her fatura önce GİB’e iletilirken, 
e-Arşiv’de GİB’e yalnızca ay sonlarında bir 
rapor ile bilgi verilir. e-Fatura’da GİB Portal, 
Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden 
biri kullanılır. e-Arşiv kullanıcıları ise Özel 
Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine 
onay alarak bu uygulamayı kullanabilirler.

environment. In addition, you do not lose 
your documents or invoices and you can 
reach them in seconds whenever you 
need. Of course, e-Invoice use helps 
protect hundreds of thousands trees each 
year for it minimizes paper consumption.

How can I start using e-Invoice? 
Taxpayers who would like to send and 
receive e-Invoices should create a user 
account on e-Invoice application. Then, 
they should make a written application 
to the Revenue Administration. If the 
application is approved, a “Financial Seal 
Certificate” is provided for the legal entity. 
Having an e-signature is sufficient for 
real persons. Real persons may sign their 
invoices with the financial seal as well. 

What is e-Archive Invoice? 
e-Archive Invoice is a type of electronic 
invoice that allows taxpayers to send invoices 
in the digital environment to companies that 
are not included in the e-Invoice system 
or end-users. e-Trade sites with a certain 
turnover are obliged to use e-Archive Invoice. 
Any firm may use e-Archive Invoice. However, 
it is necessary to be included in the e-Invoice 
system in order to use e-Archive Invoice. 
e-Archive Invoices are reported monthly to 
the Revenue Administration. This is usually 
done by the solution partner, which provides 
the e-Archive Invoice service. 

What are the differences of 
e-Archive and e-Invoice?
e-Archive allows the invoices, which are 
prepared for firms that are not included in 
the e-Invoice system and consumers, to be 
prepared in the digital environment as well 
as allowing the duplicate to be stored and 
submitted digitally. In e-Invoice, the invoice 
is sent to the receiver digitally and it cannot 
be printed. In e-Archive, the invoice may 
be sent digitally or as a printout. While the 
UBL-TR format is obligatory for e-Invoice, 
any format can be used for e-Archive. The 
documents in e-Archive are approved and 
stored with a financial seal and a time 
stamp, while e-Invoices do not have a time 
stamp. In e-Invoice, each invoice is sent 
to the RA first. In e-Archive the invoices 
are reported to the RA at the end of each 
month. In e-Invoice, one of the following 
must be used: The RA Portal, Integration or 
a Special Integrator. e-Archive users may 
use the system through a Special Integrator 
or by having their IT systems approved. 

e-Arşiv Fatura 
kullanabilmek için 
öncelikle e-Fatura 
sistemine dahil olmak 
gerekiyor.
 
It is necessary to be 
included in the e-Invoice 
system to use e-Archive 
Invoice.



Türkiye’de deniz haberciliğinde var olan açığı yaptığı birbirinden ilginç haberlerle 
kapatan, bir deniz tutkunu gazeteci Gökhan Karakaş, deneyimlerini sıcacık 
söyleşisiyle bizlerle paylaştı.

Deniz haberciliğinde tek isim
Gökhan Karakaş

The only name of maritime journalism
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Ada Kocabaş: Deniz ve su altı 
dünyası ile ilgili konularda 
habercilik yaptığınızı biliyoruz. 

Gazeteci olmaya nasıl karar verdi-
niz? Sizin denize olan tutkunuz nasıl 
başladı?

Gökhan Karakaş: Marmara İletişim 
Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 15 yıl polis 
muhabirliği yaptıktan sonra Milliyet gazete-
sinde çalışmaya başladım. 2000’li yıllarda 
bröveli bir dalgıç olup deniz dünyasını 
tanıdıktan sonra pek çok haberin derinlerde 
gizli olduğunu fark ettim. Fakat o yıllarda 
Türkiye’de deniz haberciliği yoktu, çünkü po-
püler değildi. Çok değerli isimlerle tanıştım, 
benimle birlikte deniz haberciliği de evrildi. 
Deniz haberciliğinin medyada popüler 
olması için çok çaba sarf ettim. Artık sevdam 
mesleğime de yansıdı.

Ada Kocabaş: Üniversite yıllarında sizi 
etkileyen bir hocanız ya da örnek aldı-
ğınız duayen bir gazeteci oldu mu?

Gökhan Karakaş: Olmadı. Çünkü üniver-
sitede bizlere hep işin teorik tarafından bil-

Ada Kocabaş: We know that 
you report news from the 
marine and underwater 

world. How did you decide to 
become a journalist? How did your 
passion for the sea begin? 

Gökhan Karakaş: I was graduated 
from Marmara University Faculty of 
Communication. After working as a police 
journalist for 15 years, I started working 
for Milliyet. After I became a certificated 
diver in 2000s and got to know the sea 
world, I recognized that many news were 
hidden deep down. However, in those 
years, maritime journalism did not exist in 
Turkey, because it was not popular. I met 
very valuable people. Maritime journalism 
evolved with me. I worked hard to make 
maritime journalism popular in media. Now, 
my passion is my job.

Ada Kocabaş: Did you have a 
teacher or a doyen journalist who 
you took as an example in your 
college years? 

Gökhan Karakaş, who meets the deficit about maritime journalism in Turkey with the 
interesting cases he covers, is a marine lover. He shared his experiences with us in this 
sincere interview. 

“Gazeteciliğin temeli  
‘5 N 1 K’ kuralıdır.”

“The basic rule of 
journalism is the rule  
of 5 Ws and 1 H.”

“Bundan yaklaşık 20 yıl 
önce deniz haberciliği 
diye bir habercilik 
anlayışı yoktu.”

“About 20 years ago, 
the concept of marine 
journalism did not 
exist.”

Röportaj  interview / Ada Kocabaş
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giler verilirdi ama ilham aldığım bir kişi var; 
rahmetli Savaş Ay. O çok iyi bir muhabirdi, 
yaşamının sonuna kadar gazeteci kalabilmiş 
biriydi. Ezilmiş, ötelenen insanlarla konu-
şurdu. Örnek aldığım bir diğer gazeteci de 
Coşkun Aral’dı. Onun dış haberciliğini çok 
severdim, özellikle de Tutsi gerillalarıyla ilgili 
olanı. Yani Savaş Ay ve Coşkun Aral benim 
için önemli iki isim diyebilirim. 

Ada Kocabaş: Doğru ve etkili haber 
yazmanın bir formülü var mı?

Gökhan Karakaş: ‘5N 1K’ denilen bir 
formül var; ne, nerede, ne zaman, nasıl, 
niçin; ‘K’ da kurgu. Bazen bu ‘5N 2K’ya da 
çıkartılabilir. Buradaki 2 K; kurgu ve karakter-
dir. Ama temelinde ‘5N 1K’dır. Bir haberde 
öncelikle bu 5 sorunun cevabını vermek 
gerekiyor. Bu sorulardan biri eksik olduğu 
zaman okuyucu donar kalır, bir şey öğrene-
mez. Bu soruların içinde bence en önemli 
olan ‘Nerede?’ sorusudur. Çünkü Tayvan’da-
ki bir olay seni daha az ilgilendirir. Günümüz 
gazeteciliğinde bu hata sıkça yapılıyor. Pakis-
tan’daki bir olayın Türkiye’de yaşanmış gibi 
yazıldığını okuyorsun, haberin sonunda bir 
bakıyorsun olay Pakistan’da yaşanmış. Onun 
için ‘Nerede?’ çok önemlidir. Kurgu aslında 
giriş, gelişme, sonuç bölümlerinin bulunduğu 
basit bir kompozisyon. Önce haberin özetini 
verirsin, sonraki paragraflarda da anlatırsın. 
Sonuçta da haberle ilgili son durumu yazar-
sın. 200 yıldır gazeteciliğin metodu olan ‘5N 
1K’ günümüz gazeteciliğinde halen geçerlidir 
ve daha uzun yıllar kullanılacaktır. Çünkü 
içinde ‘5N 1K’nın olmadığı bir haber basitle-
şir, değersizleşir, okunmaz ya da izlenmez. 

Ada Kocabaş: Haber gazetede 
çıkana kadar teknik olarak neler 
yapılır?

Gökhan Karakaş: Haberi haber müdürü-
ne veriyoruz, onun da filtresinden geçtikten 
sonra yayınlanabilir. Toplantı odasında bütün 
servisten gelen haberler filtrelenir, harmanla-
nır ve ondan sonra yazı işleri müdürü haber-
leri sayfalara dağıtır. Her sayfada bir editör, 
bir de sayfa sekreteri olur. Sayfa sekreterleri 

Gökhan Karakaş: No, I did not. 
Because, at the college, we only learned 
about the theory. There is one person who 
inspires me: the late Savaş Ay. He was a 
very good reporter. He has been a journalist 
until the end of his life. He used to talk with 
the outcasts. Another journalist that I took 
as an example was Coşkun Aral. I loved his 
foreign journalism. I especially admired his 
case with the Tutsi guerillas. I can say that I 
was inspired by Savaş Ay and Coşkun Aral.

Ada Kocabaş: Is there a recipe for 
correct and impressive news reports? 

Gökhan Karakaş: There is the formula 
of “5 Ws and 1 H”. Who, what, when, 
where, why and how. Sometimes editing 
and characters may be included in this 
formula, but it is basically “5 Ws and 1 H”. 
A news report must answer these 5 questions. 
If the answer for one of these questions is 
missing, the reader cannot learn a thing. I 
think the most important of these questions 
is “Where?” Because you would be less 
concerned with an event in Taiwan. This is a 
common mistake in today’s journalism. You 
may read about something that happened 
in Pakistan as if it had happened in Turkey. 
You can only find out at the end of the news 
report that it had taken place in Pakistan. 
Therefore, “Where?” is very important. 
Editing is about proper introduction, 
development and conclusion. First, you write 
the summary about the news, and then you 
give details. You write about the status of the 
news in the conclusion. The rule of “5 Ws 
and 1 H” has been the method of journalism 
for 200 years. It still is valid today and will 
be valid for many years. A news report 
without the “5 Ws and 1 H” is shallow and 
worthless; it will not be read or watched.  

Ada Kocabaş: What are the 
technical preparations before the 
news is published? 

Gökhan Karakaş: We give the news 
report to our news director. It can be 
published after it is approved by the news 

“200 yıldır gazeteciliğin 
metodu olan ‘5N 1K’  
günümüz 
gazeteciliğinde halen 
geçerlidir ve daha uzun 
yıllar kullanılacaktır. 
Çünkü içinde ‘5N 1K’nın 
olmadığı bir haber 
basitleşir, değersizleşir, 
okunmaz ya da 
izlenmez.”

“The rule of “5 Ws and  
1 H” has been the 
method of journalism 
for 200 years. It still is 
valid today and will be 
valid for many years. A 
news report without the 

“5 Ws and 1 H” is shallow 
and worthless; it will not 
be read or watched.” 

“Mesleğimi yaparken 
kendime daima gazeteci 
kalabilmiş iki kişiyi; 
Savaş Ay ile Coşkun 
Aral’ı örnek aldım.”

“I have always followed 
Savaş Ay’s and Coşkun 
Aral’s lead, who have 
always been journalists, 
while performing my 
job.” 



“Kartal römorkörü 
ile ilgili haber benim 
meslek hayatımın 
en önemli haberidir. 
Atatürk’ün dokunduğu 
bir şeyi tarihe 
kazandırabilirsek ne 
mutlu bize.”
  

“My report about the 
Kartal towboat is 
the most important 
news report of my 
professional life. Lucky 
me, if I have been able to 
bring in something that 
is related to Atatürk to 
history.” 
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haberlere fotoğrafları, görselleri yerleşti-
rir, editör de yazım yanlışlarını düzeltir. Bu 
süreçte haberler, sayfada fotoğraf da olacağı 
için üçte bir oranında kısaltılır. Bu uygulama 
hemen hemen her haber için böyledir. Ajans 
haberleri biraz farklıdır, hazır gelir ve hemen 
sayfaya konur.

Ada Kocabaş:  Ulu önder Atatürk’ün 
İstanbul önlerindeki düşman donan-
ması için “Geldikleri gibi giderler!” 
sözünü söylediği “Kartal” römorkö-
rünün sizin çabalarınızla kurtarıldı-
ğını biliyoruz. Bu efsane römorkörün 
hikayesini öğrenebilir miyim sizden?

Gökhan Karakaş: Bu haber benim mes-
lek hayatımın en önemli haberidir. Atatürk’ün 
dokunduğu bir şeyi tarihe kazandırabilirsek 
ne mutlu bize. Römorkör Tuzla önlerinde yarı 
batık haldeydi, yan yatmıştı. Bu bilgi bize 
yanlış bir ihbarla geldi aslında. Römorkörü 
bulan ağabeyimiz Arif Ertik, bana bunun 
Atatürk’ü Bandırma gemisine götüren römor-
kör olduğunu söyledi. Ben de hemen gittim. 
Gemi yan yattığı için üstüne çıkamadık. 
Bu nedenle sadece geminin fotoğraflarını 
çektim. Bir hafta kadar konuyu araştırdım ve 
Deniz Kuvvetleri’nden emekli Amiral Cem 
Gürdeniz’e ulaştım. Kendisine bugüne kadar 
kimsenin bu konuya duyarlılık göstermediğini 
söyledim. O da bizim araştırmamızı istedi. 
Çeşitli kurumlarla yazıştıktan sonra römorkö-
rü yapan Hollanda’daki tersaneye ulaştık ve 
bu botun Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler!” 
sözünü söylediği Kartal römorkörü olduğunu 
anladık. Bu bizim heyecanımızı daha da 
arttırdı. Araştırmalarımız sırasında yaklaşık 
sekiz ay sessiz kaldık, kimseye bir açıklama 
yapmadık. Çalışmalarımıza başlarken önce 
teknenin içindeki suyu dalgıç pompasıyla 
boşalttık. 4 saatte 30 ton su çıktı geminin 
içinden. Tekneyi çıkartıp, botu tersaneye 
koyduktan sonra da haberi yayınladım. Bu 
arada da bir gazetecilik notu düştüm: “Bir 
haberi yakalarsın ama haber yapmak için 
kamu menfaati gereği sekiz ay bile susman 

director. All the news that arrive from the 
news desk are filtered and blended in the 
meeting room, and then the editor in chief 
distributes the news to the pages. Each page 
has an editor and a page secretary. Page 
secretaries place the photographs to the 
news report while the editor corrects the 
misspellings. The one third of the news text 
is cut at this stage since the news report will 
include photographs as well. This procedure 
is almost the same for every news. Agency 
news are a bit different. They are finalized 
and ready to be placed on the page.  

Ada Kocabaş:  We know that 
“Kartal” towboat, on which Atatürk 
spoke his famous words, “As they 
have come, so they will go” for 
the enemy fleet in Istanbul, has 
been saved by your efforts. Can 
you please tell us the story of this 
legendary boat? 

Gökhan Karakaş: That report is the most 
important news report of my professional 
life. Lucky me, if I have been able to bring 
in something that is related to Atatürk to 
history. The towboat was half-sunken and 
careened off Tuzla. Actually, we acquired 
this information with a false announcement. 
The person, who found the boat, Arif Ertik, 
told me that this was the boat, which took 
Atatürk to the Bandırma ship. Therefore, I 
went to see it right away. Since the boat 
was careened, we could not step on it. That 
is why; I was only able to take its photos. 
I made a research about the subject for 
a week and I reached retired Admiral 
Cem Gürdeniz. I told him that no one 
had shown awareness for this so far. He 
asked us to make a research. After having 
correspondences with several institutions, we 
reached the shipyard in the Netherlands, 
which had constructed the boat. We found 
out that this was the steamboat, on which 
Atatürk spoke his famous words, “As they 
come, so they will go!” We got even more 

“Atatürk’ün üzerinde 
İstanbul’u işgal eden 
İtilaf Donanması 
için ‘Geldikleri Gibi 
Giderler!’ sözünü 
söylediği Kartal adlı 
römorkör Tuzla’da 
çürümeye terk edildi. 
Tarihçiler Kartal’ın 
Milli Mücadele’nin 
sembolü olarak müze 
yapılması gerektiği 
görüşünde birleşti...”

“Kartal, the steamboat 
on which Atatürk spoke 
his famous words, “As 
they have come, so they 
will go” for the allied 
powers’ fleet that had 
invaded İstanbul, was 
abandoned to rust in 
Tuzla. Historians share 
the opinion that Kartal 
should be made into a 
museum as a symbol of 
the National Struggle…”

Röportaj  interview / Ada Kocabaş
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gerekebilir.” Yani 2016 Ekim ayında buldu-
ğumuz konuyu topluma 2017 yılının Haziran 
ayında açıkladık.

Ada Kocabaş: Okyanuslarda plastik 
çöplerinden adalar oluştuğunu oku-
yoruz. Türkiye’nin her yerine dalışlar 
gerçekleştirdiniz, su altı fotoğrafları 
çektiniz. İşe ilk başladığınız yıllar 
ile bugünü karşılaştırmanızı istesek; 
denizlerimiz, su altı ne durumda? 

Gökhan Karakaş: Balık çeşidindeki azal-
ma; hem ürün hem de canlılığın azalması 
çok dikkat çekici. Ne yazık ki deniz biyolog-
ları da bunun nedeninin aşırı avcılık oldu-
ğunu söylüyorlar. İnsansal kirlilik de ikinci 
neden olarak gösteriliyor. Özellikle de plas-
tik atıklar denizlerde 450 yıl kadar kalabilir-
ken planktonla beslenen balinaların besini 
olabiliyor. Besin zinciriyle balıktan da insana 
geçebiliyor. Plastik kirliliği artık denizleri esir 
aldı, tüm canlıların yaşamını tehdit ediyor. 
Deniz kaplumbağaları plastik poşetleri 
denizanası sanarak yiyip öğütemedikleri için 
hayatlarını kaybediyorlar. Tüm canlı çeşitleri-
ni tehdit eden plastik atıkların giderilmesi için 
çeşitli önlemler alınıyor. Örneğin Birleşmiş 
Milletler bu yılki 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü temasını ‘Plastik Kirliliğini Yen’ olarak 
seçti ve bu konuda çok önemli adımlar atıldı. 
Bence günlük hayatımızda plastik kullanımını 
azaltmalıyız. Daldığım yerlerdeki plastikleri 
arkadaşlarımla topluyorum ama onlar diğer 
canlıların yaşamlarını yok etmeye devam 
ediyor. Çözünerek, parçalanarak balıklara 
besin olarak giderken insanoğlunu da tehdit 
ediyorlar, çünkü biz de balıkla besleniyoruz.

Ada Kocabaş: Kaptan Cousteau’nun 
araştırmalarını gerçekleştirdiği ef-
sanevi gemisi Calipso, ülkemizdeki 
bakım çalışmaları sırasında yanıp 
kül olmuştu. Bu talihsiz olayı sizin 
kaleminizden okumuştuk. Kaptan 
Cousteau yaşasaydı bizi affeder 
miydi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?

excited. We remained silent for eight months 
during our research and did not tell anything 
to anyone. First, we pumped out the water 
inside the boat with an immersion pump. 
We pumped 30 tons of water out of the 
boat in 4 hours. We beached the boat and 
placed it in the shipyard. Then, I published 
the news report. I added a short note to it: 

“One may catch a news; but he may have 
to remain silent for eight months for public 
welfare.” We went public in June 2017 with 
what we have found out in October 2016.  

Ada Kocabaş: We read that plastic 
waste islands are forming in oceans. 
You have dived everywhere in 
Turkey, took underwater photos. 
When compared with the first years 
of your professional life, how are our 
seas doing? How is the underwater? 

Gökhan Karakaş: The decrease in fish 
variety, both as species and products, is 
striking. Unfortunately, marine biologists 
say that this is because of overhunting. 
Human pollution is stated as the second 
reason. Especially plastic waste remains in 
the seas without degrading for 450 years 
and may be eaten by the whales, which 
feed on planktons. They migrate to people 
through the food chain. Plastic pollution 
dominates all seas and threatens the lives 
of all creatures. Sea turtles die because 
they confuse plastic bags with shellfish, eat 
them and cannot digest. Several precautions 
are being taken in order to reduce the 
plastic waste that threatens all living beings. 
For example, United Nations declared 
‘Overcome Plastic Pollution’ as the theme of 
June 5, World Environment Day this year. 
Many important steps were taken. I believe 
we must reduce our plastic use. I collect 
the plastic waste where I dive with my 
friends, but they keep destroying other living 
creatures’ lives. Plastic wastes that fish eat 
when they degrade or dissolve also threaten 
human life as we eat fish. 

Atatürk’ü Milli 
Mücadele öncesi 
Bandırma gemisine 
götüren Kartal 
römorkörünü bulup 
Milliyet gazetesinde 
yayımlayan Gökhan 
Karakaş, bu tarihi 
römorkörün önünde.

Gökhan Karakaş, who 
found the historical 
Kartal towboat, which 
took Atatürk to 
Bandırma ship before 
the National Struggle, 
and published a news 
report about it on 
Milliyet, is in front of 
this towboat.

Türkiye’nin her 
yerine dalışlar yapıp 
su altı fotoğrafları 
çeken gazeteci 
Gökhan Karakaş 
haberlerinde, plastik 
atıkların denizleri esir 
aldığını, canlıların 
yaşamını tehdit ettiğini 
vurguluyor.
  
Gökhan Karakaş, who 
dives everywhere 
in Turkey and 
takes underwater 
photographs, 
emphasizes that the sea 
is dramatically polluted 
with plastic waste and 
this threatens the lives 
of all creatures.



“Ünlü Fransız deniz 
araştırmacısı Jacques-
Yves Cousteau’nun 
Calipso adlı gemisi 
Yalova Tersanesi’nde 
yandı. Türkiye’ye 
tamir ve restorasyon 
için getirilen gemi 
ile Kaptan Cousteau 
dünya denizlerini 
gezmiş, 129 belgesel 
çekmiş ve 50 kitap 
yazmıştı. Tamirat için 
Nisan ayında Yalova’ya 
getirilen geminin 
yeniden denizlere 
açılması planlanıyordu. 
Hangarda gece çıkan 
yangınla Calipso’nun 
büyük bölümü yandı.”

“Famous French 
maritime researcher 
Jacques Yves 
Cousteau’s ship 
Calypso burned in 
Yalova Shipyard. 
Captain Cousteau 
travelled the seas of 
the world, produced 
129 documentaries and 
wrote 50 books with the 
ship that was brought to 
Turkey for reparation 
and restoration. The 
ship, which was brought 
to Yalova in April for 
reparations, was going 
to sail again. Most of 
Calypso burned at the 
fire in the hangar at 
midnight.”
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Gökhan Karakaş: Affetmezdi, çünkü 
Kaptan Cousteau bizim kuşağa denizi sevdir-
di, hatta denizin sırlarını ortaya çıkarttı; hem 
Calipso’yla hem de Nautilus gemisiyle bizlere 
bilgi verdi. Bu gemi Yalova Aykın Tersanesine 
iki yıl önce geldi, talihsiz bir kaza sonucu bü-
yük oranda yandı. Ben geldiğini göbek ata-
rak haber yaptım, Türkiye adına çok övündük. 
Tersane benim onu bulmama çok şaşırmıştı; 
“Biz bu olayı çok gizli tuttuk, çünkü Fransa 
istemedi bizim söylememizi. Siz nasıl buldu-
nuz bizi?” dediler. Ben de; “Ben bu sektörün 
içindeyim, Türkiye’de hiçbir şey gizli kalmaz.” 
dedim. Onlar da anlayış gösterdiler, doğru 
bilgileri verdiler. Milliyet gazetesinde haber 
çıktıktan sonra Calipso’nun Türkiye’de olduğu 
öğrenilince büyük yankı uyandırdı. Bu Türkiye 
için çok büyük kültürel bir adımdı aslında. 
Fransa’daki tersanelerin iş yapamayarak, ge-
minin Türkiye’ye gelmesi, Türk ahşap ustasına, 
tersanedeki raspacıya, boya ustasına olan 
güvenin bir göstergesidir. Yaklaşık üç ay son-
ra kötü haberi yine ben verdim. Ahşap olan 
geminin köprü üstünde başlayan yangınla 
büyük oranda yandığını ve orijinalliğinin kay-
bolduğu haberini bu sefer de içim cız ederek 
yazdım. Tabii bu olay bizim çalışmalarımızı 
da olumsuz etkiledi. Gemi hala Yalova’da 
Aykın Tersanesinde. Tabii yangından sonra 
bizim ilişkilerimiz Aykın Tersanesiyle bozuldu, 
çünkü yangını yazmamamı istediler ama onu 
da yapamazdım. Bu da kamuoyu vicdanıyla 
ilgili bir durum. Çünkü gazeteci duyduğu 
önemli bir haberi yazmak zorundadır. Kamu 
yararı varsa beklersin ama unutamazsın, unu-
tursan mesleğine ihanet etmiş olursun. Gemi-
nin tamiratı iki yıl sürecekti, sanırım çalışmalar 
devam ediyor. İnşallah güzel haberi yine ben 
yazarım gazetede. 

Ada Kocabaş: Captain Cousteau’s 
legendary ship Calypso, with which 
he made his researches, burned 
to ashes during the reparations in 
our country. We read about this 
unfortunate event because of you. 
Would Captain Cousteau forgive us 
if he were still alive? What do you 
think? 

Gökhan Karakaş: He would not, because 
he made our generation love the sea. He 
exposed the secrets of the sea. He provided 
us knowledge with Calypso and Nautilus. 
This ship arrived at Yalova Aykın Shipyard 
two years ago and most of it burned because 
of an unfortunate accident. I was over the 
moon when I reported its arrival. We were so 
happy for Turkey. The shipyard was surprised 
when I found out about it. They said, “We 
kept it as a secret, because France did not 
want us to tell it. How did you find us?” I said, 

“I am from this sector, nothing remains a secret 
in Turkey.” They showed consideration and 
gave me correct information. After the news 
was published in Milliyet and people found 
out that Calypso was in Turkey, it created a 
huge reaction. This was an important cultural 
step for Turkey. The ship came to Turkey 
because the shipyards in France would not 
do the job. It was an indication of trust for 
the Turkish carpenters, painters and scrapers 
at the shipyard. I announced the bad news 
approximately three months later. The fire, 
which started on the navigating bridge of the 
wooden ship, mostly destroyed it and it lost 
its originality. I felt a pang of sorrow when I 
reported it. Of course, this incident has also 
affected our work. The ship is still at Yalova 
Aykın Shipyard. Of course, we have been 

Röportaj  interview / Ada Kocabaş



“Araf yoktur 
gazetecilikte, her yerde 
olabilirsin. Ama bu 
meslekte bir şey var ki 
o da doğrunun, bilginin 
ve gerçeğin yanında 
olmanızdır.”

“There is no limbo in 
journalism. You can be 
anywhere. But there is 
one thing about this job: 
You have to be where the 
truth, the information 
and the right is.” 

2020 yılında 
Oslo’nun güneyindeki 
Tonsberg’den yola çıkıp 
iki yıl içinde Karadeniz 
üzerinden İstanbul’a 
ulaşacak olan ve 
Norveç’te bir törenle suya 
indirilen Viking gemisi 
Saga Farmann.

The Viking ship Saga 
Farmann will reach 
İstanbul in 2020 crossing 
the Black Sea. It was 
launched in Tonsberg, 
which is located to the 
south of Oslo, Norway 
with a ceremony.
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Ada Kocabaş: Sizin de haber yaptı-
ğınız Viking gemisi Saga Farmann’ın 
Norveç’teki indirme törenine katıl-
ma fırsatım olmuştu. Bu yolculuk 
bana maceralarla dolu geliyor. Sizce 
bu tarihi seyahat iki ülke arasında 
yeni bir dostluk köprüsü olabilir mi?

Gökhan Karakaş: Kesinlikle olur. Kültür-
ler arası iş birliği denilen bir kavram gelişiyor 
globalleşen dünyada. Yüzlerce yıl önce 
Doğu Roma İmparatoru’nu, Bizans İmpara-
toru’nu korumaya gelen Vikinglerin torunları 
şimdi dostluk için İstanbul’a gelecekler ve bu 
şehirde kültürel alışverişte bulunacaklar. Bu 
bizim İskandinav halklarına kendimizi tanıt-
mamız için çok büyük bir fırsat. Bizi olduğu-
muzdan çok farklı insanlar olarak tanımak 
yerine gelsinler modern yüzümüzü görsünler. 
Bu fırsatı değerlendirmemiz lazım, çünkü 
sadece bir gemi gelmeyecek, onunla birlikte 
televizyon kanalları, vakıflar, sosyal kurumlar, 
öğrenciler ve akademisyenler de gelecek 
İstanbul’a. Gelemeseler bile uzaktan izleye-
cekler, Norveç’in televizyon kanallarında 
İstanbul’un o güzelliği görülecek. Boğaz’dan 
geçerken biz onlara el sallayacağız, onlar 
modern Türk insanını ve İstanbul’un güzellik-
lerini görecekler. Bu etkinlik iki ülke arasında 
müthiş önemli bir kültür köprüsü olacak. İşte 
bu nedenle çok önemli bir adım bu.   

Ada Kocabaş: Yayına hazırladığınız 
haberler arasında sizi en çok etkile-
yen haber hangisi acaba?

Gökhan Karakaş: “Kartal” en başta 
geliyor, çünkü “Kartal” bir devamlılık ha-
beri benim için. Sergileneceği yer de belli, 
sergilendikten sonra da yazacağım. Benim 
için çok büyük bir heyecan kaynağı. Son 

at odds with Aykın Shipyard, because they 
wanted me not to write about the fire but I 
could not do that. This is something to do with 
public conscience. A journalist must report 
important news when he/she knows about it. 
If it is about public welfare, you may wait, but 
you cannot forget. If you forget, you betray 
your occupation. It was going to take two 
years to repair the ship. I believe they are still 
working on it. I hope I can be able to report 
the good news about it. 

Ada Kocabaş: I have had the 
opportunity to attend the ship 
commissioning ceremony in Norway 
of the Viking ship, Saga Farmann, 
about which you wrote a news 
report. I think this voyage is full 
of adventure. Do you think this 
historical voyage can be a new 
bridge of friendship for the two 
countries? 

Gökhan Karakaş: I think it definitely 
can. In the globalizing world, a concept 
of intercultural cooperation is emerging. 
Grandsons and granddaughters of the 
Vikings, who came to İstanbul to protect the 
Emperor of Eastern Rome, the Byzantine 
Emperor, will come this time for friendship 
and will have cultural exchange in this 
city. This is a huge opportunity for us to 
introduce ourselves to the Scandinavian 
people. They can come and see our modern 
face instead of thinking of us different than 
who we really are. We have to make use of 
this opportunity, because it will not be just 
a ship that is going to arrive. TV channels, 
associations, social institutions, students 
and academics will also come to Istanbul. 

“Viking gemisi Saga 
Farmann’ın 2020 
yılında İstanbul’a 
gelmesiyle tüm 
dünya İstanbul’un 
güzelliklerini de görmüş 
olacak.”

“Everyone in the world 
will know about the 
beauties of Istanbul 
with the arrival of 
the Viking ship Saga 
Farmann in Istanbul in 
2020.”



“Son zamanlarda 
yayımlanan ve oldukça 
ses getiren haberim bir 
aile dramını anlatan 

“Güneşin Çocukları” 
oldu.”

“My recently published 
news report that 
created a reaction was 

“Sons of the Sun”, which 
was about the tragedy of 
a family.”

dönemde “Güneşin Çocukları” diye bir aile 
dramını yazdım. Sürmanşetten verdik haberi. 
Bir annenin arkada bıraktığı, yaşları dört ila 
sekiz arasında değişen, biri engelli üç kız 
çocuğu. Genç bir baba bakıyor onlara ve 
çok kötü şartlarda yaşıyorlar. Artık babanın 
gücü yetmiyor çocuklarına bakmaya. Ben bu 
haberi sosyal medyadan buldum. Bir kadın 
programına çıkarttım. Biraz maddi, mane-
vi yardım geldi aileye. Baba haberin çok 
yararının olduğunu söyledi. Son dönemde 
yine balıkçılıktan örnek vereyim bir Saga 
Farmann haberi var. Balık avı teknelerinin 
boyunun küçültülmesi gerektiğini yazdım. 
Agresif bir haber oldu, balıkçılar tepki göster-
di çünkü kazançları düşecekti. Ama gelecek 
kuşakların balık yiyebilmesi için biraz radikal 
tedbirler almak gerekiyor. Bu haberi bir uz-
manla, Prof. Dr. Aydın Şalcı ile yaptım. O da 
tartışma yaratan haberlerimden biri oldu.

Ada Kocabaş: Okuyucularımız için 
son olarak neler söylemek istersiniz?

Gökhan Karakaş: Gazetecilik toplumun 
tüm hassasiyetlerinin yaşandığı bir meslektir. 
Gazeteci olursan toplumun tam merkezinde 
olursun, omuzunda ağlayan bir anne de bir 
devlet başkanı da haber kaynağın olabilir. 
Araf yoktur gazetecilikte, her yerde olabilir-
sin. Sadece doğrunun, bilginin, gerçeğin ya-
nında olman gerekiyor gazeteciyken. Gücün 
yanında asla olmamalısın. Güç değişebilir 
ama doğru asla değişmez. Güce inanma-
yan bir gazeteciyim. Meslekte 25 yılı geride 
bıraktım. Sürekli basın kartı kullanıyorum, 
umarım bu sıfatla emekli olabilirim.

Ada Kocabaş: Bana zaman ayırdığı-
nız için teşekkür ediyorum.

Even if they do not come, they will watch 
from a distance. İstanbul’s beauty will be on 
Norwegian TV channels. We will wave at 
them while they cross the Bosphorus, and 
they will see the beauties of İstanbul and the 
modern Turkish people. This event will be a 
major cultural bridge for the two countries. 
For this reason, it is an important step.  

Ada Kocabaş: Which one of your 
news reports affect you the most? 

Gökhan Karakaş: “Kartal” affects me the 
most, because “Kartal” is a news of continuity 
for me. The place of its exhibition is already 
defined. I will write after it is exhibited, too. 
It is a great source of enthusiasm for me. 
Recently, I wrote “Sons of the Sun”, a family 
tragedy. It took place on the subhead. It is 
about three girls aged 4 to 8, who were 
left behind by their mother. One of them 
is disabled. A young father is taking care 
of them and they live in terrible conditions. 
The father cannot afford to look after them 
anymore. I came across this news on social 
media. I made them appear on a TV show 
for women. They received some moral and 
material help. The father told me that the 
news report helped a lot. I have the Saga 
Farmann news report. Let me give you an 
example from fishing. I wrote that fishing 
boats should be made smaller. It was an 
aggressive news report. The fishermen 
reacted because their income would 
decrease. For the future generations to be 
able to eat fish, some radical precautions 
need to be taken. I prepared this news report 
with a specialist, Prof. Dr. Aydın Şalcı. This 
was one of my controversial news reports. 

Ada Kocabaş: What would you 
finally like to say for our readers? 

Gökhan Karakaş: Journalism is an 
occupation where all the sensitivities of the 
public are experienced. If you become a 
journalist, you get to the core of the society. 
A mother that cries on your shoulder or the 
president of a government may be your 
subject. There is no limbo in journalism. You 
can be anywhere. You just have to be where 
the truth, the information and the right is. You 
must never serve the powerful. Power may 
change but the truth never does. I am a 
journalist who does not believe in power. I 
have been a journalist for 25 years. I use a 
press identity all the time. I hope I can be 
retired with this title.

Ada Kocabaş: Thank you for your 
time. 

Ada Kocabaş, Milliyet 
gazetesinde Gökhan 
Karakaş ile birlikte.

Ada Kocabaş is with 
Gökhan Karakaş at 
Milliyet. 
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Editing is life

Kurgu 
hayatın 
kendisidir

The word “editing” in the world cinema was used by Russian director Lev 
Kuleshov for the first time in his article “The Duties of the Artist in Cinema”  

in “Cinema News” magazine. Kuleshov shot his first movie “The Project of Pryat 
the Engineer”, in which he shaped the theory of editing, in 1918. Şadan Alptekin 

interviewed one of the important editors of Turkish Cinema, Erhan Acar,  
about editing, which describes today a form of artistic thinking style.

Dünya sinemasında kurgu kelimesini ilk kez Rus yönetmen Lev Kuleşov,  
“Sinema Haberleri” dergisinde “Sinemada Sanatçının Görevleri” adlı makalesinde 
kullanmıştı. Kuleşov, 1918’de de içinde kurgu teorisinin şekillendirildiği ilk filmi 

“Mühendis Pryat’ın Projesi”ni çekmişti. Şadan Alptekin, günümüzde sanatsal bir 
düşünce tarzını anlatan kurgu ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını  
Türk Sinemasının önemli editörlerinden Erhan Acar’la konuştu.

Şadan Alptekin: Sevgili Erhan, 
sen son yıllarda televizyonda 
yayınlanan pek çok reklam 

filminin yanı sıra gösterime giren 
uzun metraj filmlerin de kurgusu-
nu yapıyorsun. Söyleşimize senin 
için kurgunun ne anlama geldiğini 
öğrenerek başlamak isterim. 

Erhan Acar: Sevgili Şadan Hocam, 
öğrencilik yıllarından sonra sizinle aynı 
sektörden iki insan olarak söyleşi yapma 
fırsatımız olduğu için çok mutlu olduğumu 
söyleyerek başlamak isterim röportajımıza. 
En zor soruyla başlamamız da ayrı bir tat 
kattı doğrusu… 

Kurgu hayatın kendisidir diyebilirim o za-
man size. Gereksiz bir genelleme gibi gel-
se de kulağa, aslında hepimiz her an bir 
şeyler kurguluyoruz. Örneğin düşünceleri-
mizi yazıya aktarırken aklımızdan geçirdi-
ğimiz; “Yüklem nerede olsun? Öznesi gizli 
mi olsun? Vurguyu nerede yükseltmeliyim?” 
sorularını film kurgusu için uyarlayalım.  
Burada sahneler kelimelerinizdir; bütüne 
göre şekillenirler, anlamlarını bulurlar ve 
bazen ne kadar güzel olsalar da cüm-
lede yerleri yoktur; atılırlar. Kurguda en 
önemli şey hikayenin özüne en yakın ve 
bence en yalın haliyle anlatılmasıdır. Her 

Şadan Alptekin: Dear Erhan, 
you have been editing many 
commercial films as well as 

feature-length films that come 
to the theaters. Let us start our 
interview by finding out what 
editing means to you.

Erhan Acar: My dear teacher, I 
would like to begin this interview by 
stating how happy I am to have this 
opportunity to have this interview with 
you, as members of the same industry. It 
is delighting that we begin with the most 
difficult question. 

I can say that editing is life. Even 
though it sounds like an unnecessary 
generalization, in fact, we are all 
editing something each moment. For 
example, let us think of adapting our 
thoughts such as “Where should the 
verb be? Should it be a null subject? 
Where should I emphasize?” which 
comes to our mind when putting our 
ideas on paper, to editing a film. Here, 
scenes are your words; they shape up 
in accordance with the whole, find their 
meanings, and sometimes, no matter 
how beautiful they are, they do not 
belong to the sentence; they are cut 

Televizyon ekranlarında 
yayınlanan pek çok 
reklam filmi ile 
gösterime giren uzun 
metrajlı filmlerin 
kurgusunu yapan Erhan 
Acar, Marmara Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi (Radyo TV Alanı) 
2001 mezunu.

Erhan Acar, who edited 
many commercial films 
that we see on the TV as 
well as feature-length 
films, was graduated 
from Marmara Private 
Anatolian Vocational 
High School (Radio-TV) 
in 2001. 

“Kurgucu, yönetmenle 
birlikte hikayeyi 
şekillendirip, filmin 
son halini bulmasına 
yardımcı olur.”

“The editor shapes the 
story with the director 
and helps the movie to 
find its final form.”
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off. I believe the most important thing 
about editing is being able to tell the 
story simply, as close to its essence 
as possible. Each story has a unique 
rhythm. Building the correct rhythm is 
one of the most important ways to make 
the feelings that you want your audience 
to feel to reach their maximum. For me, 
editing is the search for this way and 
it comprises of the moments when we 
are closer to reaching the heart of each 
story. For sure, if an editor can find the 
heart of a movie, then he/she can touch 
the hearts of people, too. 

Şadan Alptekin: Whether it is a 
short-length film or a feature-
length film, what is the main 
duty of an editor? Whom does 
he/she work with? 

Erhan Acar: I can say that, as an 
editor, it is my prior duty to connect the 
pieces in a way that the story needs to 
be told and in the way that the director 
wants to tell it. I spend most of my 
time with the assistant editor. Assistant 
editor starts the project simultaneous 
with the set shootings, arranges the 
daily shootings on the editing software 
that we work on (Avid) and edits them 
when necessary. A short time after the 
set begins, when scenes start piling 
up, I come in. After the set shootings 
are finished, the first rough cut is made 
ready. This is where the montage of 
the scenes are completed and they 
are placed one after the other. If we 
do not have major disagreements, we 
start working on this version with the 
director. Together, we shape the story 
and help to finalize the film. Depending 
on the project, it may be necessary to 
cooperate with people from various 
layers of the production such as the 
producer, scriptwriter, actor or post-
production supervisor. 

Şadan Alptekin: Is it enough to 
be talented to become an editor, 
or is it necessary to be educated 
in order to take place in the 
industry? How did you become 
the editor you are?

Erhan Acar: Of course, one dreams 
of a world where education and talent 
are not separate from each other. I 
believe talent is more helpful to be able 

hikayenin kendine has bir ritmi vardır ve 
kuracağınız ritm insanlara hissettirmek 
istediğiniz duyguların doyum noktasına 
ulaşmasını sağlayacak en etkili yollardan 
biridir. Kurgu benim için bu yolun arandığı 
ve her hikayenin kalbini bulmaya yaklaştı-
ğımız anlardır. Tabii kurgucu olarak filmin 
kalbini bulmayı başarabilirseniz insanlara 
da dokunmuş olursunuz.

Şadan Alptekin: İster uzun ister 
kısa film olsun bir yapımda kur-
gucunun temel görevi nedir? Kim-
lerle birlikte çalışır?

Erhan Acar: Hikayenin anlatılmak 
istendiği biçim ve yönetmenin anlatmak 
istediğine en yakın haliyle parçaları birleş-
tirmek bir kurgucu olarak öncelikli görevim 
diyebilirim. Zamanın çoğunu asistan editör 
ile birlikte geçiriyorum. Asistan editör, pro-
jeye set çekim tarihi ile eş zamanlı olarak 
başlıyor, günlük çekilmiş sahneleri çalıştığı-
mız kurgu programında (Avid) düzenliyor, 
gerektiğinde kurguluyor. Set başladıktan 
kısa bir süre sonra, sahneler birikince de 
projeye ben dahil oluyorum. Set bitişinden 
sonra sahnelerin tamamının montajının 
bittiği ve arka arkaya ilk defa kondukları 
birinci kaba kurgu ortaya çıkıyor. Büyük 
fikir ayrılıklarımız yoksa, yönetmen ile 
bu versiyon üzerinden çalışmaya başlı-
yoruz. Birlikte hikayeyi şekillendirip filmin 
son halini bulmasına yardımcı oluyoruz. 
Projeye göre yapımcı, senarist, oyuncu, 
post prodüksiyon süpervizörü gibi filmin 
farklı katmanlarından insanlarla çalışmak 
gerekebiliyor.

Şadan Alptekin: Kurgucu olmak 
için sadece yetenekli olmak yeterli 
midir? Yoksa sektörde yer ala-
bilmek için eğitim almak gerekir 
mi? Sen nasıl bir süreçten geçerek 
bugünlere geldin?

“Kurgu yaparken bizler 
anlatılan hikayenin 
kalbini bulmaya 
çalışırız.”

“We try to find the 
heart of the story while 
editing.”

Ali Taner Baltacı’nın 
yönetmenliğini 
üstlendiği, 2014 yılı 
yapımı “Hadi İnşallah” 
adlı filmin kurgusu 
Erhan Acar’a ait.

Erhan Acar also edited 
“Hadi İnşallah” (2014), 

which was directed by 
Ali Taner Baltacı.
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Erhan Acar: Eğitim ve yeteneğin birbi-
rinden ayrı olmadığı zamanları düşlüyor 
insan tabii… Ama yetenek sanırım size bir 
yerden başlamak için daha çok yardımcı 
oluyor. Bir yandan çalışırken bir yandan 
da hiç bitmeyen eğitiminiz devam ediyor. 
Sektörde yer almak için eğitim ve yete-
nek haricinde; şansınız, inadınız, sağlam 
sabrınız, uyku ve plan program sevmemek 
yeterli gibi şimdilik… Benim hikayem 
üniversite zamanı Autopsy adında bir 
post prodüksiyon şirketinde staj yaparken 
başladı. Orada kurgucu Aylin Zoi Tinel 
ve Korhan Koryürek ile tanışmam, onlara 
asistanlık yaparak reklam, belgesel, dizi 
ve sinema filmi gibi birçok farklı disiplinde 
çalışma fırsatımın olması, benim için en 
büyük şanstı. Ama o yıllarda çok çalış-
mam, neredeyse eve gitmemem ve sürekli 
egomu törpülemem gerekti. Birkaç sene 
içinde oradan ayrılıp asistanlıktan kurgu-
culuğa geçiş yaptım. On altı sene sonra 
bugün de ne mutlu ki aynı ekiple birlikte 
kurduğumuz Sivil Editörler adında bir 
şirketin ve hayatın yoldaşlarıyız.

Şadan Alptekin: “Arog”, “Cebim-
deki Yabancı”, “Beyza’nın Kadın-
ları” gibi filmlerde farklı yönet-
menlerle birlikte çalıştın. Bunlar 
içinde hangisinin kurgusu senin 
için özel bir anlam taşıyor? 

Erhan Acar: Her filmin kurgusu ger-
çekten çok özeldir klişesiyle başladığım 
cümlemde sanırım “Cebimdeki Yabancı” 
demek istiyorum. Hayatımın zor dönem-
lerinden birinde bana bu mesleğe neden 
aşık olduğumu hatırlattı. Filmin kendi 
zorlukları ise işi daha da eğlenceli hale 
getirdi. Tek mekanda, üçü çift yedi kişinin 
oturduğu bir akşam yemeği masasında 
geçen, tamamen diyalog üzerine kurulu 
ve hayatın içinden sorgulamaları bol olan 
bir senaryonun ritmini bulabilmek için 
benim de kurgu masasında sekizinci insan 
olarak oturmam gerekti. Ama benim için 
filmin yapımcılarından Ferzan Özpetek 
ve yönetmeni Serra Yılmaz ile çalışmak 
müthiş bir keyif ve büyük bir hayat tecrü-
besi oldu. Bu film için en özgür ve rahat 
çalıştığım filmdi diyebilirim.

Şadan Alptekin: Bir yapımın kur-
gusuna başlarken ne tür hazırlıkla-
rınız oluyor ve süreç nasıl ilerliyor?

Erhan Acar: Öncelikle senaryoyu 
okuyorum. Notlarımı alıp yönetmen ile 

to start. While you work, your never-
ending education continues. To take 
place in the industry, besides having 
education and talent, one needs to be 
lucky, stubborn, patient and should 
not love sleeping or making schedules. 
My story started when I was interning 
at a post-production company called 
Autopsy. I was very fortunate to have 
the opportunity to meet the editors Aylin 
Zoi Tinel and Korhan Koryürek and to 
work in many different disciplines such 
as advertising, documentary, series and 
cinema by assisting them. However, I 
had to work a lot during those years. 
I almost did not go home and had to 
overcome my ego all the time. After a 
few years, I promoted from being an 
assistant to being an editor. Sixteen 
years later, today, we are fellows of life 
and a company called Sivil Editörler, 
which I established with the same crew. 

Şadan Alptekin: You worked 
with different directors in films 
such as “Arog”, “The Stranger 
in My Pocket” and “Beyza’s 
Women”. Which of these has 
a special meaning for you 
regarding editing? 

Erhan Acar: It is a cliché to say, but 
each movie is unique regarding editing. 
I would like to say “The Stranger in My 
Pocket”. It reminded me why I am in love 
with this job during a difficult period of 
my life. The specific difficulties of the 
movie made it even more fun. In order 
to find the correct rhythm for a scenario, 
which consisted of a single space, a 
dinner table, three couples and a single 
person, and which is solely based on 
dialogues and rich in questionings of 
the daily life, I have had to be the eight 
person on the table – but mine was the 
editing table. It was a tremendous joy 
and experience for me to work with 
Ferzan Özpetek, one of the producers of 
the film, and Serra Yılmaz, the director of 
the film. I can say that this was my freest 
and most comfortable project. 

Şadan Alptekin: How do you 
prepare for editing a film, and 
how is the process? 

Erhan Acar: I first read the script. I 
take my notes and share them with 
the director. I research for stock music 

Erhan Acar’ın 
kurgusunu yaptığı 

“Cebimdeki Yabancı” 
adlı film, yemek 
için bir araya gelen 
yedi arkadaşın, 
başlattıkları bir oyun 
sonrası arapsaçına 
dönen ilişkilerini konu 
ediyor.

“Cebimdeki Yabancı 
(The Stranger in My 
Pocket)”, which was 
also edited by Erhan 
Acar, tells about the 
story of seven friends 
who come together for 
dinner and play a game 
that complicates their 
relationships.

Serra Yılmaz’ın 
yönetmenliğini 
üstlendiği Ferhan 
Özpetek’in “Cebimdeki 
Yabancı” adlı filminin 
kurgusu da Erhan 
Acar’ın imzasını 
taşıyor.

Ferzan Özpetek’s 
“The Stranger in My 
Pocket”, which was 
directed by Serra 
Yılmaz, was edited by 
Erhan Acar. 
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paylaşıyorum. Film için referans da olsa 
kullanabileceğimiz soundtrack ya da sto-
ck müzik araştırması yapıyorum. Çekimler 
başladığında asistan editörümüz sahne-
ler üzerinde çalışmaya başlıyor, ben de 
bazen çekimle birlikte bazen çekimden 
bir süre sonra projeye dahil oluyorum. 
Uzun metraj ve dizi için konuşuyorsak 
tabii. Reklamlar ise daha hızlı ilerleyen, 
genelde yalnız çalıştığım birkaç günlük 
işler oluyor.

Şadan Alptekin: Bugün çok sayıda 
filme imza atan bir kurgucu olarak 
diğer filmleri izlerken neler hisse-
diyorsun? Kurgucu olmak, sende 
başkalarının filmini izlerken nasıl 
bir etki yaratıyor?

Erhan Acar: Bir kurgucu nasıl film izler 
bilmiyorum açıkçası, mesleki olarak tabii 
ki farkında olmadan dikkat ettiğim şeyler 
oluyor ama eğer hikayenin sürükleyiciliği-
ne bir etkisi olmuyorsa önemsemiyorum. 
Fakat bazen gerçekten özgün, iyi hisset-
tiren bir şeyle karşılaştığımda mutlaka 
editörünün yaşadıklarına empati yapma-
ya çalışıyorum. Bazen de bir filmi eşimle 
birlikte anneannem gibi izliyoruz. Kötü bir 
şeylerle karşılaşırsak, o da film yapımcısı 
olduğu için birlikte eleştirinin sınırlarını 
zorluyoruz. 

Şadan Alptekin: Son olarak bu 
mesleği yapmak isteyen gençler 
için söyleyeceklerin neler olacak?

Erhan Acar: Bu meslek hayatlarını 
değiştireceği için iyi düşünmelerini ister-
dim ama düşünerek buna karar vermek 
de çok mümkün değil. Kurgu yapma-
nın size ilk çarptığı an hissettiğiniz şey, 

or soundtracks that we can use for the 
film, even if it is as a reference. When 
the shootings start, our assistant editor 
starts working on the scenes. I come 
in, when the shootings start or a short 
time after that. That is, if we are talking 
about feature-length films and series. The 
process for advertisement films are faster 
and I usually work alone for them. They 
take about a few days. 

Şadan Alptekin: Being an editor 
who edited many films, what do 
you feel when you watch other 
films? How does it affect you to 
be an editor, when you watch 
others’ films? 

Erhan Acar: I really do not know how 
an editor watches a film. For sure, I pay 
attention to certain elements involuntarily, 
but if it does not impact the grip of the 
story, I do not care. Sometimes, when I 
come across a truly unique work that feels 
good, I definitely try to empathize with 
the editor of the film to find out what he/
she has been through. Sometimes, when 
we watch a film with my wife, I act more 
like my grandmother. If we see something 
bad, since she is a producer, we push the 
limits of criticism together.

Şadan Alptekin: Finally, what 
would you like to say to the 
young people, who want to be 
editors?

Erhan Acar: I would recommend them 
to consider it well, since this job will 
change their lives. However, it is not really 
possible to decide this by thinking. The 
first thing you feel when editing strikes 

“Kurgucu için set ile 
koordinasyon, çekilen 
sahnelerin eksiksiz 
transfer edilmesinden 
başlayan ve set bitene 
kadar devam eden bir 
ilişkidir.”

“For the editor, the 
coordination with the 
set is a relationship, 
which begins from the 
complete transfer of the 
scenes that were shot to 
the end of the shootings.” 

“Bir film kurgusu 
yazarken başlar, sette 
devam eder ve masada 
biter. Set ile kurgucu 
arasındaki ilişki 
olmazsa olmaz bir 
ilişkidir.”

“The editing process for 
a film begins during 
scriptwriting, continues 
at the set and ends at 
the table. The editor’s 
relationship with the set 
is essential.” 
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bundan asla vazgeçemeyeceğinizdir. 
Kendi anlamları olan parçaları bir araya 
getirerek başka anlamları olan bütünler 
yaratmak, beyninizde bir kıvılcım, bir 
adrenalin patlaması ve ardından gelen 
rahatlama hissi. Çok çalışmak gerek ama 
artık bir sürü kaynağa, filme, youtube’dan 
söyleşilere, editörlerin filmleri üzerine 
yaptıkları konuşmalara ulaşmak oldukça 
kolay. Öncelikle kurgunun ne olduğunu 
kavramak gerekiyor ki düşünme yolumuzu 
nasıl kullanacağımızı bilelim. En önemlisi 
de kurgu yapmaya devam etmek gerekir. 
Çünkü kurgu yapmak tecrübe ile gelişen 
bir iştir ve ara verildiğinde köreldiğinizi 
hissedersiniz. Ama eminim kurgu yap-
mak hayat ile aranızdaki bağı başka bir 
katmanda anlamanıza yardımcı olacaktır. 
Çünkü benim için böyle oldu.

Çok teşekkür ederim, beni dinleyerek dü-
şüncelerimi bulup cümlelere dönüştürmeme 
yardımcı olduğunuz için. Dilerim zamanın 
nasıl geçtiğini fark etmemişsinizdir. Ritm 
önemli J 

Şadan Alptekin: Sevgili Erhan, 
seninle yaptığımız bu söyleşide 
zamanın nasıl geçtiğini inan anla-
madım. Gerçekten çok keyifli bir 
söyleşi oldu. Ama önemle belirt-
mek istediğim bir konu var ki o da 
yıllar sonra henüz lise sıralarında 
tanıdığım bir öğrencimin günü-
müzde sinema ve televizyon ala-
nında başarılı pek çok filme imza 
atmış olması… Seninle bu söyleşiyi 
yapmak benim için paha biçilemez 
bir değer taşıyor. Başarıların daim 
olsun.

you is that you cannot give this up. 
Creating wholes with different meanings 
from meaningful pieces, a spark in 
your brain, an adrenaline rush and 
the feeling of relaxation that follows. It 
requires a hard work, but these days 
it is easier to reach many sources, 
films, interviews over YouTube and 
critiques that editors publish regarding 
their films. It is essential to grasp the 
concept of editing, so that we can find 
out how we should use our ways of 
thinking. The most important thing is 
to keep on editing. Editing improves 
with experience and when you give a 
break, you feel blunt. I am certain that 
editing will make you understand your 
connection with life at a different level. 
That is how it happened for me. 

Thank you very much for listening 
to me and helping me translate my 
thoughts into sentences. I hope you did 
not realize how time passed. Rhythm 
matters J 
Şadan Alptekin: Dear Erhan, 
believe me; I did not realize 
how time passed during this 
interview. It truly was a very 
delightful one for me. I would 
like to tell you that having this 
interview with you is invaluable 
for me, since you are one of 
my students, whom I got to 
know during your high school 
years and who achieved many 
successes in the field of cinema 
and television. I wish you a 
continued success. 

Erhan Acar, kurgu 
setinde çalışırken.

Erhan Acar, is working 
at the editing set. 

“Kurgucu olmak hayat 
ile olan bağınızı başka 
boyuta taşımaktır.”

“Being an editor elevates 
your connection with 
life.” 

“Kurgu yapmak tecrübe 
ile gelişen bir iştir 
ve ara verildiğinde 
kendinizi körelmiş 
hissedersiniz.”

“Editing improves with 
experience and when 
you give a break, you 
feel blunt.”
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Scott Lobdell is the scriptwriter of “Happy Death Day”, the “X-Men” TV 
series that was aired in 1993-1996 in our country and many famous films. 

He is also known for his comics in our country. I had the chance to get in 
contact with Mr. Lobdell and interview him with help from the young 

director, who is also my student, Özlem Altıngöz. You can read the sincere 
answers of a world-renowned scriptwriter in this interview. 

Gişe 
rekorları 
kıran 
filmlerin 
senaristi

Genç yönetmen, aynı zamanda öğrencim olan Özlem Altıngöz’ün yardımıyla, 
“Ölüm Günün Kutlu Olsun”, 1993-1996 yılları arasında yayınlanan TV Dizisi 

“X-Men” başta olmak üzere dünyaca ünlü filmlerin senaryolarını yazan 
ve ülkemizde aynı zamanda çizgi romanlarıyla da tanınan ünlü senaryo 
yazarı Scott Lobdell ile iletişime geçerek merak ettiğim soruları sorma 

şansını yakaladım. Dünyaca ünlü bir senaryo yazarının son derece samimi 
cevaplarını bu söyleşide okuyabilirsiniz.

Scott Lobdell

Şadan Alptekin: Sayın Lobdell, 
şu anda çok değerli öğrencim 
Özlem Altıngöz ile birlikte uzun 

metrajlı bir film üzerinde çalışı-
yorsunuz. Öncelikle kolay gelsin 
demek isterim. Geçmişte; “X-Men” 
TV Dizisi, “Chasing Alice”, “Mosaic” 
ve “Happy Death Day” gibi birçok 
harika filmin senaryosunu yazdı-
nız. Ancak, Türkiye’de bu filmlerin 
senaryo yazarı olmanın yanında 
çizgi roman yazarı olarak tanını-
yorsunuz. Özellikle “Süpermen” 
çizgi roman serisi ülkemizde çok 
ünlüdür. Çizgi roman maceranız 
nasıl başladı? Yeteneğiniz dışında 
hangi eğitimleri aldınız?

Scott Lobdell: “X-Men” televizyon 
dizisinin kısmen 90’lı yıllardaki çizgi roman 
çalışmama dayandığını unutmayın lütfen. 

The scriptwriter of blockbusters

Şadan Alptekin: Dear Mr. 
Lobdell, you are working on 
a feature length film with 

my dear student Özlem Altıngöz. 
First, I wish you good luck for 
this project. In the past, you have 
written the scripts of many great 
films such as “X-Men” TV series, 
“Chasing Alice”, “Mosaic” and 
“Happy Death Day”. You are also 
known for your comics in Turkey. 
Especially the “Superman” comic 
book series are famous in our 
country. How did your comic 
book adventure begin? Which 
trainings did you receive, in 
addition to your talent? 

Scott Lobdell: Please note that the 
“X-Men” TV series are partially based on 
my comic book works in the 90s. In fact, 
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Scott Lobdell, ülkemizde 
çizgi romanlarıyla da 
tanınıyor.

Scott Lobdell is known 
for his comic books, too.



“Altı yıl boyunca ABD 
merkezli çizgi roman 
yayımcısı Marvel 
Comics’ten gelen ret 
mektuplarına rağmen 
pes etmedim ve sonunda 
ben kazandım!”

“I never gave up despite 
the letters of rejection 
from the USA-centered 
comic books publisher 
Marvel Comics for six 
years, and I won!”
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Aslında dizi için yazmamıştım ama Imdb’de 
bu şekilde listeleniyor. Bu küçük açıklamadan 
sonra sorunuza yanıt vereyim… Dürüst olmak 
gerekirse bu konuda çok az eğitimim var. 
Üniversitede psikoloji dersleri aldım ancak 
mezun olmadım. Bir yazar olarak doğuştan 
gelen bir yeteneğim olduğunu söylemek iste-
rim ama bunun doğru olduğunu kesin olarak 
söyleyemem. İlk çalışmalarımı okuduğumda, 
hikaye yapısını anlamadığımın açık oldu-
ğunu görüyorum… Aslında ben o zaman-
lar “havalı fikirler” olduğunu düşündüğüm 
şeyleri yazıyordum. Altı yıl boyunca Marvel 
Comics’ten gelen ret mektuplarından sonra 
her zaman ya benim ya da Marvel’in pes 
edeceğini söylemiştim. Sonunda onlar pes 
etti ve kapıdan girmeme izin verdiler. Sanı-
rım, reddedilme fırınında dövüldüğüm kadar 

“öğrenmediğimi” rahatça söyleyebilirim. Açık 
olmak gerekirse, evet cevabına ulaşmamı 
sağlayan şey, reddedilme nedenini incele-
mek ve tüm hayırlardan bir şey öğrenmekti. 
Bir yaratıcının sadece “onlara göstereceğim!” 
tavrına sahip olmasının iyi bir fikir olduğunu 
söyleyemem. Karşılık olarak dünyanın size 
öğretecek çok şeyi var aslında. Sizin sadece 
her zaman öğrenmeye ve daha iyi olmaya 
açık olmanız gerekiyor.

Şadan Alptekin: “Süpermen” çizgi 
romanı, 1938’den beri American 
DC Comics  tarafından seri olarak 
yayınlandı. Çizgi roman dünyasının 
en ünlü karakteri olan Süpermen, 
senaryosunun yazıldığı ilk yıllarda 
aslında uçamıyordu bile! Süper güç-
leri zaman içinde arttı. Sizce Süper-
men’in tüm dünyada bu kadar çok 
sevilmesinin esas sebebi nedir? 

Scott Lobdell: Sadece kendi adıma 
konuşabilirim ve fikirlerim her zaman dünya-
daki herkes tarafından benimsenmiyor! Ama 
bence Süpermen’i bu kadar ilginç kılan şey, 
dünyadaki tüm gücü elinde tutan bir adam 
olmasıdır. Bunu kızları tavlamak için mi 
kullanıyor? Para kazanmak için mi? Kendi-
sini dünyanın kralı ilan etmek için mi? Hayır. 

I did not write it for the TV series but 
it is listed this way on IMDB. After this 
short explanation, let me answer your 
question. To be honest, I have a little 
training. I took psychology courses at 
the university but I did not graduate. As 
a writer, I would love to tell you that I 
am gifted, but I am not certain that this 
is true. When I read my first works, I 
clearly see that I did not understand 
the story structure. In fact, I wrote what 
I thought to be “cool ideas” back then. 
After receiving rejection letters from 
Marvel Comics for six years, I said 
either them or me would give up. They 
gave up in the end and let me in. I think 
I can say that I have learnt a lot from 
being rejected. To be honest, what got 
me the answer “yes”, was examining 
each rejection and learning something 
from each “no”. It is not a good idea for 
a creative person to adopt the idea, “I’ll 
fix their wagon!” The world has much to 
teach you in return. You just need to be 
open to learn and be better. 

Şadan Alptekin: “Superman” 
comic book has been published 
as a series by American DC 
Comics since 1938. The most 
famous character of the comic 
world, Superman, could not 
even fly during the years his 
script was written! His super 
powers were increased over 
the time. Why do you think 
Superman is so popular all 
around the world?

Scott Lobdell: I can only speak for 
myself and my thoughts are not always 
embraced by everyone in the world! 
I think, what has made Superman so 
interesting for years is that he holds all 
the power in the world. Does he use 
it to pick up girls? To earn money? To 
declare himself the king of the world? 
No. He uses his powers to help people; 

Los Angeles’ta yaşayan 
genç yönetmen Özlem 
Altıngöz, Scott Lobdell 
ile birlikte.

Young director Özlem 
Altıngöz, who lives in 
Los Angeles, is with 
Scott Lobdell.

fo
to

ğr
af

 - 
ph

ot
og

ra
ph

y 
/ 

Ö
zl

em
 A

ltın
gö

z



62/ AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 21 / TEMMUZ 2019

Bu güçleri diğer insanlara, hatta çoğu 
zaman tanımadığı insanlara yardım etmek 
için kullanıyor. Ne kadar harika, değil 
mi?  Hepimiz sahip olduğumuz tüm gücü 
sadece bir şeyleri daha iyi hale getirmek 
için kullansaydık dünyanın şu anda nasıl 
bir yer olacağını hayal edin.

Şadan Alptekin: İyi bir çizer veya 
çizgi roman yaratıcısı olmak için 
hangi yolları izlemeliyiz? Çizgi 
roman sanatı gibi bir tanım ya-
pabilir miyiz? Bu maceraya baş-
larken örnek aldığınız bir sanatçı 
oldu mu?

Scott Lobdell: Yıllar önce, MTV ilk yayı-
na başladığında genellikle hikaye anlatımı 
vurgusundan daha güçlü bir görsel vur-
gusu vardı. Bu videolar harika görünüyor 
ama pek bir anlam ifade etmiyordu; ya 
hiç hikaye anlatmıyorlardı ya da hikaye 
görsellere gömülüyordu. Bir çizgi roman 
hikayesi anlatırken, çizimlerin veya görsel-
lerin hikayeyi boğmamasına ya da altını 
oymamasına dikkat etmek gerekir. En iyi 
çizgi roman kitapları yüzde 100 yazı ve 
yüzde 100 sanattan oluşur.

Ayrıca, bana en iyi çizgi romanların 
kelimeler sayfaya konmadan önce bile 
hikayeyi anlatabilmesi gerektiği öğretildi 
ve hala aynı fikirdeyim. Geçenlerde  
Netflix’te “Train To Buson” (Zombi Ekspre-
si) adında bir korku filmi gördüm. Bu daha 
önce adını duyduğum bir Güney Kore 
filmiydi ve bir gece izlemeye karar verdim. 
Ama filmin hem altyazısı hem de dublajı 
yoktu. Bir kere niyet etmiştim, bu yüzden 
izlemeye başladım. Hem korkunç hem de 
güzel bir filmdi ve tek bir kelimesini bile 
anlamadım! Harika bir hikaye anlatımıydı! 

mostly people he does not know. How 
wonderful, is it not? If we had used all the 
power we had, just to make some things 
better, imagine how the world would 
have been right now. 

Şadan Alptekin: What path 
should a good illustrator or a 
good comic book writer follow? 
Can we define something as 
comic book art? Did you have 
any idols when you started this 
adventure? 

Scott Lobdell: Years ago, when MTV 
started broadcasting for the first time, it 
usually had a stronger visual emphasis 
than an emphasis on narration. These 
videos looked great, but did not mean 
much. They did not tell a story at all, or 
the story was buried under the visuals. 
In a comic book, the illustrations or the 
visuals should neither suffocate, nor 
undermine the story. The best comic 
books consist of 100% text and 100% art.

Moreover, I have been taught that the 
best comic books should be able to tell 
the story even before the words are 
placed on the page and I still agree 
with this. I watched a horror film (Train 
to Buson) on Netflix the day before. It 
was a South Korean film, which I had 
heard of before, and I decided to watch 
it one night. It did not have subtitles or 
dubbing. I had set my mind on it, so, I 
started watching. It was both horrible 
and beautiful, and I did not understand a 
single word. The story telling was great! 
Since he fills each story, each page with 
a lot of humanity, J.M. DeMatteis has 
been one of my idols.

2017 yılında piyasaya 
sürülen ve 125 milyon 
dolarlık gişe hasılatı 
yapan “Ölüm Günün 
Kutlu Olsun” filminin 
devamı olan “Ölüm 
Günün Kutlu Olsun 2”, 
Türkiye’de 22 Şubat’ta 
gösterime girdi.

The sequel of “Happy 
Death Day”, which 
was released in 2017 
and made 125 million 
dollar box-office return, 

“Happy Death Day 2” 
was released in Turkey 
on February 22. 

Ödüllü çok sayıda 
kısa filmi bulunan 
Özlem Altıngöz, Scott 
Lobdell ile son filminin 
senaryosu üzerinde 
çalışıyor.

Özlem Altıngöz, who 
has many awarded 
short films, is working 
with Scott Lobdell on 
the script of her last 
movie. 

Röportaj  interview / Şadan Alptekin



“Süpermen’i yıllardır bu 
kadar ilginç kılan şey, 
dünyadaki tüm gücü 
elinde tutan bir adam 
olmasıdır.”

“What has made 
Superman so 
interesting for decades 
is that he holds all the 
power in the world.”
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J.M. DeMatteis, her hikayeyi, her sayfayı 
çok fazla insanlıkla doldurduğu için benim 
ustalarımdan biri olmuştur.

Şadan Alptekin: Çizgi roman sa-
natçısı Gene Ha ile birlikte Phoe-
nix Ministry ve Marvel’in “Fantas-
tik Dörtlü”, “Alpha Flight” ve “The 
Adventures of Cyclops” senaryo-
ları üzerine çalıştığınızı biliyoruz. 
Ödüllü bir çizgi roman yazarı ola-
rak bugüne kadar başka kimlerle 
çalıştınız? 

Scott Lobdell: Neredeyse sayamaya-
cak kadar çok! Bu işte otuz yılı aşkın bir 
süredir Don Heck ve George Tuska gibi 
bazı klasik sanatçılardan, Chris Bachalo 
ve John Romita Jr. gibi günümüz ustaları-
na ve uzun süredir önemli kariyer adım-
ları atan Jae Lee and Jim Mafood gibi 
yeni keşfedilmiş yeteneklere kadar pek 
çok kişiyle çalıştım. En sevdiğim yemek 
salatadır, çünkü her lokma diğerlerinden 
farklıdır… Domates, marul ve salatalığın 
eşsiz bileşiminin nasıl bir tadı olacağını 
bilemezsiniz. Sadece bu lokmanın tadı-
nın bir önceki ve sonrakinden birazcık 
farklı olacağını bilirsiniz. Bu kadar çok 
farklı sanatçıyla çizgi roman yazmak da 
böyle bir şeydir: Aynı sanatçı bile konuya 
göre farklı olacaktır.  

Şadan Alptekin: Çizgi roman yaz-
makla senaryo yazmak arasında-
ki farklar nelerdir? 

Scott Lobdell: Şaşırtıcı şekilde, çok 
az fark vardır. Bir film için senaryo ya-
zarken hikayeyi ve nasıl görüneceğini 
düşünmek zorundasınız. (Sahne adını 
belirtiyoruz ve çekimde neler olduğu-

Şadan Alptekin: We know that 
you worked with the comic artist 
Gene Ha on the scripts of Phoenix 
Ministry, Marvel’s “Fantastic Four”, 
“Alpha Flight” and “The Adventures 
of Cyclops”. Being an awarded 
comic book writer, whom did you 
work with until today?

Scott Lobdell: Far too numerous! I 
worked with many artists such as classical 
artists like Don Heck and George Tuska, 
modern artists like Chris Bachalo and John 
Romita Jr., newly discovered talents Jae 
Lee and Jim Mafood. My favorite food is 
salad because each bite is different. You 
can never know the taste of the unique 
combination of tomato, lettuce and 
cucumber. You only know that this bite will 
taste a little different from the previous and 
the next one. Writing comics with so many 
different artists is similar: even if you work 
with the same artist, the experience will be 
different according to the subject. 

Şadan Alptekin: What are the 
differences between writing 
comics and writing scripts? 

Scott Lobdell: Surprisingly, they are only 
a little different. When you write the script 
of a film, you have to consider the story 
itself and how it will look on the screen (We 
specify the name of the scene and explain 
what should happen at the shooting). This 
is something we do when we help the 
artist visualize the story we are telling, as 
well. In both cases it is a scriptwriter’s duty 
to provide the information for the director, 
the actor or the artist they need to be able 
to tell the story, and maybe the liberty to 
cooperate as well.”

“En iyi çizgi romanların 
kelimeler sayfaya 
konmadan önce bile 
hikayeyi anlatabilmesi 
gerekir.” 

“The best comic books 
should be able to tell the 
story even before the 
words are placed on the 
page.”



Spider Man, Fantastik 
Dörtlü, X-Men, 
Daredevil, Hulk ve Iron 
Man süper kahraman 
karakterlerini 
yaratan Stan Lee ile 
birlikte uzun yıllar 
çalışan Scott Lobdell, 
onu “kahramanım”, 

“arkadaşım” diye 
nitelendiriyor.

Scott Lobdell describes 
Stan Lee, who is the 
creator of Spider Man, 
Fantastic Four, X-Men, 
Daredevil, Hulk and 
Iron Man, as his “hero” 
and his “friend” after 
working with him for 
many years.
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nu açıklıyoruz...) Bu sanatçının birlikte 
anlattığımız hikayeyi görselleştirme-
sine yardım ederken de yaptığımız 
şeydir. Her iki durumda da yönetmene, 
oyuncuya veya sanatçıya hikayeyi 
anlatması için ihtiyaç duydukları tüm 
bilgileri ve belki de daha önemlisi 
işbirliği yapma özgürlüğünü vermek 
yazarın görevidir.

Şadan Alptekin: 2017 yılında 
piyasaya sürülen ve 125 mil-
yon dolarlık gişe hasılatı ya-
pan “Ölüm Günün Kutlu Olsun/
Happy Death Day” filminde; 
Tree, öldüğü günü tekrar tek-
rar yaşar ve onu öldüren kişiyi 
bulmaya çalışır. Devam filmi 
olan “Ölüm Günün Kutlu Olsun 
2/Happy Death Day 2”de; Tree, 
tekrar tekrar ölmenin şaşırtıcı 
bir şekilde önündeki tehlikeler-
den daha kolay olduğunu keş-
feder. Christopher B. Landon’un 
yönettiği bu filmin senaryosunu 
yazmak ne kadar sürdü? Bir 
senaryo çekilmeden önce hangi 
aşamalardan geçiyor? Karak-
terler hangi kriterler göre belir-
leniyor? (22 Şubat’ta Türkiye’de 
yayınlanan ve bu filmin devamı 
olan “Happy Death Day 2” fil-
minde yarattığınız karakterlerin 
de size ait olduğuna dayanarak 
yöneltiyorum bu soruyu.)

Scott Lobdell: İlk taslağı, telefonumu 
ve interneti kapatıp senaryo yazmak-
tan başka hiçbir şey yapmadan dört 
haftada yazdım. Bir hafta içinde satıldı 
ve senaryoda çok sayıda revizyon yap-
mak zorunda kaldım. Sonunda, onu 
daha sıkı yapmak için revize etmek 
üzere Christopher Landon getirildi.  
(Örneğin ilk senaryoda iki karakter 
vardı. Açık söylemek gerekirse çok 
fazla kişiyle yattığı için hatırlayamasa 
da Tree ile yatan karanlık ve seksi aşkı 
Brett ve ona aşık bir zeki ama anti-sos-
yal Carter adında başka bir karakter. 
Çan kulesinde Tree’yi Tomb’lardan 
kurtarmak için hayatını tehlikeye atan 
Brett’ti. Chris taslağını yaptığında Brett 
ve Carter’ı tek karakterde birleştirdi.) 
Daha sonra senaryo, Chris onu  
Blumhouse’a götürüp yönetmek istediği 
bir sonraki film olduğunu söyleyene 
kadar on yıl boyunca birçok farklı 

Şadan Alptekin: In the film 
“Happy Death Day”, which was 
released in 2017 and made 
125 million dollar box-office 
return, Tree lives the day she 
was murdered again to find 
her murderer. In the sequel 
film “Happy Death Day 2”, Tree 
surprisingly discovers that dying 
again is a better option when 
compared to the other dangers 
ahead. How long did it take 
you to write the script for this 
film, which was directed by 
Christopher B. Landon? What 
stages a script has to go through 
before the shootings? (I ask you 
this question assuming that the 
characters in “Happy Death Day 
2” are also your creation.)

Scott Lobdell: I wrote the first draft in 
four weeks, by doing nothing but turning 
off my phone and the internet. It was sold 
in a week and I had to revise the script 
quite a lot. Finally, Christopher Landon 
was brought in to revise it to be cooler. 
(For example, there were two characters 
in the first script. Tree’s dark and sexy love 
Brett, who sleeps with Tree but cannot 
remember since he sleeps with so many 
people, and another smart but anti-social 
character named Carter. Brett was the one 
who risked his life at the bell tower to save 
Tree from the Tombs. When Chris made 
his draft, he unified Brett and Carter in 
one character.) Ten years passed before 
Chris took it to Blumhouse and told them 
that this was the next film he wanted to 
direct. They said “We love it!” and history 
was written!

Şadan Alptekin: Which one is your 
favorite horror film?

Scott Lobdell: Actually, I am not a 
big fan of horror films like dear Özlem 
Altıngöz. The first horror film I watched was 
not even a horror film. When I watched 

“Arsenic and Old Lace” I was eight years 
old and too young to understand that it 
was a comedy! I was 23, when I found out 
that it was not a horror film. 

Şadan Alptekin: What is your next 
big project? 

Scott Lobdell: I am currently waiting 
for “Odin” to be bought, a new script that 

Röportaj  interview / Şadan Alptekin

“Oyuncuya veya 
sanatçıya hikayeyi 
anlatması için ihtiyaç 
duydukları bilgileri ve 
belki de daha önemlisi 
işbirliği yapma 
özgürlüğünü vermek 
senaristin görevidir.”

“It is a scriptwriter’s 
duty to provide the 
information for the 
actor or the artist they 
need to be able to tell 
the story and maybe the 
liberty to cooperate as 
well.”
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şirkete geçti. “Onu beğendik!” dediler 
ve böylece bir tarih yazıldı!

Şadan Alptekin: En sevdiğiniz kor-
ku filmi hangisi? 

Scott Lobdell: Ben aslında sevgili 
Özlem Altıngöz gibi büyük bir korku filmi 
hayranı değilim. İzlediğim ilk korku filmim 
bir korku filmi bile değildi. Arsenik Kurban-
ları’nı (Arsenic And Old Lace) izlediğimde 
sekiz yaşındaydım ve komedi olduğunu 
anlamak için çok küçüktüm! Onun bir 
korku filmi olmadığını öğrendiğimde ise 
23 yaşındaydım.

Şadan Alptekin: Sıradaki büyük 
projeniz nedir? 

Scott Lobdell: Şu anda yazmayı bitir-
diğim “Odin” adlı bir senaryonun satın 
alınmasını bekliyorum. “Ölüm Günün 
Kutlu Olsun”’ tarzı korku filmlerinin bir alt 
türü olan slasher* filmlerine yeni bir bakış 
açısı kazandırdığı şekilde, intikam filmleri-
ni yeniden canlandırmanın bir yolu. 

Şadan Alptekin: Bize biraz da 
yaklaşan projelerinizden söz eder 
misiniz?

Scott Lobdell: Yıllarca kendi fikirlerime 
dayanarak yeni senaryolar yarattıktan 
sonra, diğer şirketlerin sahip olduğu ana 
özellikleri temel alan iki işim var. Bana 
şans dileyin lütfen.

Şadan Alptekin: Özlem ile üzerin-
de çalıştığınız proje sürpriz olduğu 
için bu konuda herhangi bir soru 
sormak istemiyorum. Ancak çok 
merak ettiğimi belirtmek isterim. 
Yoğun programınızda bana za-
man ayırıp sorularımı yanıtladığı-
nız için size teşekkür ederim. 

Scott Lobdell: Rica ederim. Ama size 
Özlem ile çalışmayı neden sevdiğimi 
söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyo-
rum. O tam olarak ne istediğini biliyor 
ve daima anlatmak istediği hikayeye 
odaklanıyor. Tabii en önemlisi, ne zaman 
çok entel hissetsem o hep daha fazla kan 
konusunda ısrar ediyor.

Şadan Alptekin: Bu keyifli sohbet 
için size bir kez daha teşekkür 
ediyor, çalışmalarınızda kolaylık-
lar diliyorum.

Scott Lobdell: Ben de size teşekkür 
ederim. Filmlerde görüşürüz!

I have just finished writing. It is a way to 
revive revenge films as “Happy Death 
Day” provided a new perspective for 
slashers*.

Şadan Alptekin: Can you please 
mention your upcoming projects 
as well? 

Scott Lobdell: For years, I wrote scripts 
based on my own ideas. Now I have 
two works that are based on the main 
attributes of other companies. Wish me 
luck please. 

Şadan Alptekin: I do not want 
to ask about the project, for 
which you are working with 
Özlem, since it is a surprise. I 
look forward to it! Thank you 
for sparing your valuable time 
despite your intense schedule. 

Scott Lobdell: You are welcome. I 
would like to finish by telling you why 
I love working with Özlem. She knows 
exactly what she wants and always 
focuses on the story she wants to 
tell. Most importantly, whenever I get 
too artsy, she always insists for more 
blood. 

Şadan Alptekin: Thank you 
very much once again for this 
delightful interview. 

Scott Lobdell: Thank you, too! See you 
at the movies!

Genç yönetmen, aynı 
zamanda öğrencim olan 
Özlem Altıngöz’le...

With Özlem Altıngöz, 
the young director, who 
is also my student...

* Slasher film: Bir korku 
filmi alt türüdür ve 
bu tür filmlerde bir 
psikopatın insanları 
takip ederek onları 
genellikle keskin 
aletlerle öldürmesi 
konu edinilir.

*Slasher: Slasher films 
are a sub-genre of 
horror films. Usually 
a psychopath stalks 
people to kill them with 
sharp objects in these 
films.



“About Life” from Genco Erkal
Genco Erkal’dan “Yaşamaya Dair”
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Haber  reporter / İ. Gün Şeftalioğlu

Türk Tiyatro tarihine damgası vuran 
Genco Erkal’ın, kendi gibi tiyat-
ro sanatçısı olan Tülay Günal’la 

birlikte oynadıkları ve Nazım Hikmet’in 
hayatından kesitlere yer verdikleri “Ya-
şamaya Dair” adlı müzikli oyun, Mar-
mara Eğitim Kurumları Hasan Ali Yücel 
Konferans Salonunda sahnelendi.

Genco Erkal’ın, Nazım Hikmet’in 
ölümünün 50. yıldönümü için uyarlayıp 
yönettiği “Yaşamaya Dair” sahnelen-
meye başladığı günden beri büyük ilgi 
görüyor.

Genco Erkal ile Tülay Günal’ın birlikte 
sahneledikleri oyunda Nazım Hikmet’in 
cezaevi yaşamı, eşi Piraye Hanım’a 
olan tutkusu ve memleketine duyduğu 
hasret anlatılıyor.

Nazım Hikmet’in sürgün yıllarını ve va-
tan hasretini anlatan ve 27 Şubat 2019 
tarihinde sahnelenen oyunda, Fazıl 
Say, Zülfü Livaneli, Cem Karaca, Timur 
Selçuk, Edip Akbayram, Tarık Öcal, 
Tolga Çebi ve Nadir Göktürk tarafın-
dan bestelenmiş Nazım şarkıları, Tülay 
Günal tarafından başarıyla seslendirildi. 
İzleyiciler tarafından büyük ilgi gören 
oyunun sonunda Genco Erkal ve Tülay 
Günal dakikalarca ayakta alkışlandı.

The musical play starring Genco 
Erkal, who has made a mark in the 
Turkish theatre, and Tülay günal, 

“About Life”, which includes moments 
from Nazım Hikmet’s life, was staged 
at Marmara Education Institutions 
Hasan Ali Yücel Conference Hall. 

“About Life”, which is adapted and 
directed by Genco Erkal for Nazım 
Hikmet’s 50th death anniversary, has 
been attracting attention since the day it 
was first staged. 

In the play starring Genco Erkal and 
Tülay Günal, Nazım Hikmet’s days in 
the penitentiary, his passion for his wife 
Piraye Hanım and his longing for home 
are told. 

In the play, which tells about Nazım 
Hikmet’s days of exile and longing 
for home, and which was staged on 
February 27, 2019, Nazım songs 
composed by Fazıl Say, Zülfü Livaneli, 
Cem Karaca, Timur Selçuk, Edip 
Akbayram, Tarık Öcal, Tolga Çebi and 
Nadir Göktürk were sang beautifully 
by Tülay Günal. The audience loved the 
play and they applauded Genco Erkal 
and Tülay Günal loudly for minutes at 
the end. 

Oyuncular izleyiciler 
tarafından dakikalarca 
ayakta alkışlandılar.

The actors were 
applauded loudly for 
minutes.

İzleyenlerin 
çoğunluğunu Marmara 
Eğitim Kurumları ve 
Maltepe Üniversitesinde 
görev yapanlar 
oluşturdu.

Most of the audience 
were employees of 
Marmara Education 
Institutions and 
Maltepe University. 
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Vedat Günyol young essay writer award 
goes to Hakan Güngör

Vedat Günyol genç deneme yazarı 
ödülünün sahibi Hakan Güngör

2018 yılı Genç Deneme Yazarı Ödülü, “Sanatımı Koru Ey Tarih” 
adlı çalışması ile Muğlalı genç yazar Hakan Güngör’e verildi.
2018 Young Essay Writer Award was given to Hakan Güngör 
from Muğla, for his essay, “Protect My Art, Oh History”. 

Ödül töreni müzik 
dinletisi ile sona erdi.

The award ceremony 
ended with a music 
concert.

Vedat Günyol Deneme 
Ödülü Yarışması bu yıl 
3. kez düzenlendi.

Vedat Günyol Essay 
Awards was organized 
for the 3rd time this 
year.

Türk Edebiyatının önemli yazarlarından 
olan Vedat Günyol’u yaşatmak ve yeni 
nesillere tanıtmak üzere; Kartal Beledi-

yesi öncülüğünde, Türkiye Yazarlar Sendika-
sı, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk 
Lisesi Mezunları Vakfı’nın desteği ile düzen-
lenen “Vedat Günyol Deneme Ödülü” töreni 
3 Mart 2019 tarihinde Kartal Hasan Ali 
Yücel Kültür Merkezinde yapıldı. 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Vedat Günyol 
Deneme Ödülü Yarışması”na 10 yazar 
eser gönderdi. Ancak yapılan başvurular-
dan bir kısmının deneme türü içinde görül-
memesi nedeniyle Seçici Kurul üyeleri bu yıl 
sadece “Genç Deneme Yazarı Ödülü” ka-
tegorisinde ödül verilmesini uygun buldular. 
Hakan Güngör’ün “2018 yılı Genç Deneme 
Yazarı Ödülü”nü aldığı “Sanatımı Koru Ey 
Tarih” adlı kitap dosyasında kültür-sanat ve 
yakın tarihe dair yazılar yer alıyor.

Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurulu 
üyeleri; avukat Celal Ülgen, Kırmızı Kedi Ya-
yınevi sahibi Haluk Hepkon, mimar Cengiz 
Bektaş, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı 
Gökhan Yüksel, Vedat Günyol’un yeğeni 
Rengin Cemiloğlu, yazar Tahir Şilkan ve 
Uğur Kökden’den oluşuyor. 3 Mart 2019 
Pazar günü Kartal Hasan Ali Yücel Kültür 
Merkezinde gerçekleşen ödül töreninin 
sonunda tüm izleyicilere, Vedat Günyol’un 
deneme yazılarından hazırlanan bir kitap 
armağan edildi. 

Vedat Günyol is an important writer 
of Turkish Literature. In order to 
commemorate him and introduce 

him to the younger generation, “Vedat 
Günyol Essay Awards” are given each 
year. This year’s ceremony took place on 
March 3, 2019 at Kartal Hasan Ali Yücel 
Culture Center with support from Kartal 
Municipality, Turkish Union of Writers, Red 
Cat Publishing and Istanbul Atatürk High 
School Alumni Association.

10 writers applied to the “3rd Vedat Günyol 
Essay Award Contest” this year. Since some 
of the applications were not categorized as 
essays, the Selection Committee decided 
to give an award only at the “Young Essay 
Writer” category. Hakan Güngör’s “Protect My 
Art, Oh History” book-file, with which he won 
the 2018 Young Essay Writer Award, includes 
essays about culture&art and recent history. 

Vedat Günyol Essay Award Selection 
Committee members are; lawyer Celal 
Ülgen, the owner of Red Cat Publishing 
Haluk Hepkon, architect Cengiz Bektaş, 
Kartal Deputy Mayor Gökhan Yüksel, 
Vedat Günyol’s niece Rengin Cemiloğlu, 
writers Tahir Şiklan and Uğur Kökden. After 
the award ceremony that took place on 
Sunday, March 3, 2019 at Kartal Hasan Ali 
Yücel Culture Center, a book that includes 
all of Vedat Günyol’s essays was presented 
to everyone in the audience. 

Haber  reporter / İ. Gün Şeftalioğlu
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Fas, Afrika kıtasının kuzeybatı ucunda, 
Cebelitarık Boğazı’na hâkim, stratejik 
konuma sahip bir ülke. İlk yerleşimin 

milattan önce 8000’li yıllara dek uzan-
dığı Fas toprakları, kendine has dokusu 
ve egzotik kültürüyle, İslam coğrafyasının 
en batıdaki ülkesi. Fas, çok kültürlü ve 
etnik çeşitliliğiyle hem bir Afrika hem de 
bir Akdeniz ülkesi. Ancak burada ne 
Afrika, ne Arap, ne de Avrupa kültürü 
baskın. Tam anlamıyla bir mozaik hava 
söz konusu.

Fas’ın Tarihçesi 
Tarih boyunca bu ülkede; M.Ö. 2000’li 
yıllarda Berberiler, M.Ö. 1000’li yıllarda 
Fenikeliler, ardından Kartacalılar, Berberi 
kavimlerin kurduğu Mauretania Krallığı, 
Roma İmparatorluğu, İspanyollar, Bi-
zanslılar, Araplar ve Portekizliler hüküm 
sürmüş. Monarşi ile yönetilen ülkede 
parlamento yetkileri sınırlı. Her türlü yetki 

Morocco is located on the 
northwest end of Africa. It has a 
strategic position over the Strait 

of Gibraltar. With a first settlement that 
dates back to 8000 BC, Morocco is 
the country located on the furthest west 
end of the Islamic Geography. Morocco 
has a unique and exotic culture. It is 
a multi-cultural, ethnically diverse, a 
half-African-half-Mediterranean country. 
However, neither of the African, Arabian 
or European cultures are dominant here. 
It is a perfect mosaic.

History of Morocco 
Throughout history, in 2000 BC the 
Barbary, in 1000 BC Phoenicians, 
then Carthaginians, the Kingdom of 
Mauretania that was established by 
the Barbary tribes, Roman Empire, the 
Spanish, the Byzantines, the Arabs 
and the Portuguese ruled this country. 

Dinler tarihi üzerine araştırmalar yapan ve izlenimlerini 
Avaz dergisi okuyucularıyla paylaşan Atike Ataş, bu sayıda 
sizlere yarıyıl tatilinde ziyaret ettiği, tüm duyulara hitap 
eden, baş döndürücü ve şaşırtıcı bir ülke olan Fas’ı anlatıyor.
In this issue, Atike Ataş, who shares her research and 
impressions about the history of religions with the readers 
of Avaz magazine, writes about the sensuous, dazzling and 
surprising Morocco, where she visited during the semester break. 

Binbir gece masallarına 
yolculuk Fas

Morocco
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Yazı article / Atike Ataş

Atike Ataş, Fas 
ziyaretine birlikte 
gittiği yeğenleriyle.

Atike Ataş is with her 
nieces, with whom she 
visited Morocco. 

A journey to the 1001 nights



kralda toplanmış durumda. Kendi ara-
larında Berberice konuşan, Arapça ve 
Fransızca bilen Kuzey Afrika’nın bilinen 
en eski halkı Berberilerin kültürleri, gele-
nekleri, müzikleri, günlük yaşamları olduk-
ça farklı. Şarkıları ise son derece ritmik 
olmasına rağmen bazen de çok dingin. 
Aslında onlar kendilerine Amazigh (özgür 
insan) diyorlar. Berberi, Romalıların bu 
topluluklara yakıştırdığı bir isim ve barbar 
anlamında kullanılıyor. Ancak halk bu 
isimden son derece rahatsız. Ülkenin baş-
şehri Rabat, diğer önemli şehirleri ise Fes, 
Marakeş, Tangier, Kazablanka, Essaouira 
ve Agadir’dir. Ama hangi şehirde olursa-
nız olun caddeleri boydan boya kapla-
yan portakal ağaçlarını görebilirsiniz.

Atlantik Okyanusu’ndan başlayarak, Ak-
deniz’e kadar uzanan sahil şeridi, Atlas 
Dağları ve Sahra Çölü ile muhteşem bir 
coğrafyaya sahip olan Fas, Batı etkisinde 
şekillenmiş eşsiz Doğu sentezine sahip 
bir ülke. Bu egzotik atmosferi ile filmlere 
sahne olan Fas’ın gezilecek yerleri yalnız-
ca mavi boyalı evleri, Endülüs bahçeleri 
ve dünyanın en büyük camisi olarak 
kabul edilen II. Hasan Camii’nden ibaret 
değil. Fas mimarisi Kuzey Afrika’da özel 
bir yere sahiptir. Fas’ta dekorasyonda 
görülen çeşitlilik ve renklerdeki kontrast, 
ülkedeki ve çevresindeki medeniyetlerin 
çeşitliliğinin de yansımasıdır. Özellikle 
büyük ailelerin yaşam alanı olarak 
kullandıkları büyük avlulu (riyad olarak 
adlandırılan) evler, Fas mimarisinde özel 
bir yere sahiptir. Fas’ta ağaç işçiliği, bakır 
ve cam işçiliği de oldukça gelişmiştir.

Morocco is ruled by monarchy and the 
authority of the parliament is limited. 
The king is the ultimate authority. The 
residents speak Barbary among each 
other and they know Arabic and French, 
too. The culture, traditions, music and 
daily life of the Barbary, who are the 
oldest known nation of North Africa, 
is quite different. Their songs are very 
rhythmical, although they are sometimes 
very calm. In fact, they call themselves 
Amazigh (free men). Barbary is a name 
given to them by the Romans. It means 
barbarian and these people are very 
uncomfortable with this name. The 
capital of the county is Rabat. Other 
important cities are Fes, Marrakech, 
Tangier, Casablanca, Essaouira and 
Agadir. Whatever city you are in, you 
can see the orange trees that cover the 
streets. 

Morocco has a marvelous geography 
with its long coast that starts from the 
Atlantic Ocean and reaches the shore 
of Mediterranean, Atlas Mountains 
and the Sahara Desert. It is a unique 
eastern fusion country shaped with the 
influence from the west. Many films 
took place in the exotic atmosphere of 
Morocco. The only places to see are 
not the blue painted houses, Andalusian 
gardens and the largest mosque of the 
world, Hassan II Mosque. Moroccan 
architecture has a particular importance 
in North Africa. The diversity and 
the contrast of colors seen in the 
decorations in Morocco is the reflection 
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Fas, Batı etkisinde 
şekillenmiş Doğu 
sentezine sahip eşsiz bir 
ülke.

A unique eastern fusion 
country shaped with the 
influence from the west; 
Morocco. 

Atlas Dağları’nın 
eteklerindeki Todgha 
Kanyonu.

Todgha Canyon at 
the foot of the Atlas 
Mountains.

Ülkenin başşehri Rabat, 
diğer önemli şehirleri 
ise Fes, Marakeş, 
Tangier, Kazablanka, 
Essaouira ve Agadir’dir. 

The capital of the 
county is Rabat. Other 
important cities are Fes, 
Marrakech, Tangier, 
Casablanca, Essaouira 
and Agadir.



Kapılar Ülkesi 
İslam geleneğine göre yapılmış kalın du-
varlar arkasındaki eski evler ve bu evlerin, 
sarayların, medreselerin giriş kapıları çok 
görkemli. Fas’a “kapılar ülkesi” dense 
yanlış olmaz. Kapılarda Arap işçiliğinin 
mükemmel örneklerini görebilirsiniz. Bu 
eski evlerin kapılarında değişik büyük-
lükte iki adet tokmak bulunuyor. Gelen 
misafir kadınsa ayrı tokmağı, erkekse ayrı 
tokmağı çalıyor. Ev sahibi tokmağın se-
sinden gelenin cinsiyetini anlıyor ve gelen 
erkekse ona örtünerek kapıyı açıyor.

FAS’TA GEZİLECEK YERLER 
1001 Gece Şehri Marakeş 
Marakeş, Fas’ın gözbebeği. Bölgeye has 
doğal kırmızı taşlardan inşa edilen tarihi 
dokusu nedeniyle ‘Kırmızı Şehir’ olarak 
adlandırılan Marakeş, Atlas Dağları’nın 
eteklerinde, ülkesinin hem otantik ve tarihi 
hem de modern ve gelişmiş yönünü temsil 
ediyor. Afrika, Arap, Berberi ve Avru-
pa kültürlerinin harmanlandığı, Fransız 
aksanlı bir oryantal şehir olan Marakeş, 
rengarenk sokakları ile ziyaretçilerini 
adeta büyülüyor. Dolambaçlı daracık 
sokakların, biri diğerine benzemeyen dö-
nemeçlerin, sonu gözükmeyen geçitlerin, 
çıkmaz sokakların oluşturduğu gerçek bir 
labirent. Medina’yı çevreleyen ve şehri 
yabancı akınlarına karşı korumak üzere 
12. yüzyılda yapılmış on dokuz kilometre-
lik duvarlarda ihtişamlı kapılar yer alıyor. 
Kızıl, pembe, turuncu duvarların arasında 
döne döne ilerleyen sokaklarda karşınıza 
çeşit çeşit desenli ve süslemeli muazzam 
ahşap kapılar çıkıyor.

Djemaa El Fna 
Eski şehir 16 kilometrelik duvarlarla 
çevrili. Djemaa El Fna “Ölüler Meyda-
nı” anlamına geliyor. 19. yüzyıla kadar 
idam cezalarının infaz edildiği ve kolera 
hastalığından ölenlerin toplandığı bu 

of the diversity of the civilizations in 
the country and around it. Especially 
houses with a large yard generally 
occupied by large families (riyad) has 
a particular importance in Moroccan 
architecture. Carpentry, coppersmithing 
and glasswork is quite advanced in 
Morocco. 

A Land of Doors 
The old houses behind the thick walls 
that are built according to the Islamic 
tradition and the doors of these houses, 
madrasahs and palaces are magnificent. 
It would not be wrong to call Morocco 

“the land of doors”. The perfect examples 
of Arabian artisanship are visible on 
the doors. There are two knockers on 
these doors of the old houses. They are 
different in size. If the guest is a woman, 
she knocks one of them. If the guest is 
a man, he knocks the other. The host 
understands the gender of the guest by 
the sound of knocking and if the guest is 
male, she covers herself before opening 
the door. 

PLACES TO SEE IN MOROCCO 
The City of 1001 Nights 
Marrakech 
Marrakech is the apple of Morocco’s 
eye. The city is called the ‘Red City’ 
because of the regional natural red 
stones used in construction and the 
resulting historic fabric. It is located 
at the foothills of Atlas Mountains. 
Marrakech represents the authentic, 
historical and modern aspects of 
Morocco. It is an oriental city with a 
French accent, where African, Arabian, 
Barbary and European cultures are 
fused. It enchants its visitors with its 
colorful streets. It is a true labyrinth with 
circular narrow streets, unique bends, 
long passages and dead ends. There 
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“İslam geleneğine göre 
yapılmış kalın duvarlar 
arkasındaki eski evler 
ve bu evlerin, sarayların, 
medreselerin giriş 
kapıları çok görkemli.”

“The old houses behind 
the thick walls that are 
built according to the 
Islamic tradition and 
the doors of these houses, 
madrasahs and palaces 
are magnificent.”

Yazı article / Atike Ataş



devasa meydan, günümüzde bir Orta 
Çağ panayırı havasına dönüşmüş durum-
da. Üstelik de 1994’ten beri Marakeş’in 
en popüler ve turistik noktası. Djemaa El 
Fna, Unesco tarafından kültürel yaşamı 
sürdürmek amacı ile Fas’ta koruma altına 
alınan ilk meydan. Falcılar, cambazlar, 
dövmeciler, maymun ve yılan oynatıcıları, 
hokkabazlar, hikaye anlatıcıları, sokak 
tiyatrocuları, sokak çalgıcıları, şifacılar ve 
diş çekicileri, günün her saati kalabalık 
olan bu meydanın ayrılmaz bir parçası. 
Bu alanda “Isava” denilen kobra yılan-
larının dansını izleyebilir, boynunuza 
dolayabilir, maymunların hünerlerini 
fotoğraflayabilirsiniz. Yeğenim maymunla 
resim çektirirken gözlüğünü almak isteyen 
maymuna engel olmak isteyince maymun 
tarafından ısırıldı. Önce aşısız diye biraz 
korktuk ama aşılı olduğunu anlayınca ra-
hatladık. Maymunlar eğlenmeyi seven mu-
zip hayvanlar, onları kucağınıza alacağı-
nız zaman üzerinizde küpe, kolye, gözlük, 
toka gibi aksesuar görünce almak isterler. 

“Müslüman mahallesinde salyangoz satılır 
mı?” diyenler, şimdi size güzel bir örnek 
vermek istiyorum. Salyangoz çorba ve ye-
mekleri de bu meydanda satışa sunulmuş, 
üstelik alıcısı da çok. Eğer geleneksel Fas 
yaşamını merak ediyorsanız burası tam 
size göre. Ama o keşmekeşin içine girmek 
istemiyorsanız, teras kafelerden birinde 
oturup taze nane ile yapılan bol şekerli 
çayınızı yudumlayabilirsiniz. 

are magnificent doors on the 19 km. 
long wall that surrounds Medina, which 
was built to protect the city against 
foreign raids in the 12th century. You can 
see numberless ornamented wooden 
doors on the streets that crawl among 
red, pink and orange walls.   

Djemaa El Fna 
The old city is surrounded with a 19 km 
long wall. Djemaa El Fna means “The 
Square of the Dead”. Executions had 
taken place until the 19th century, and 
the bodies of the victims of cholera 
had been stacked here. Today, it like 
a medieval fair. It is the most popular 
and touristic spot of Marrakech since 
1994. Djemaa El Fna is the first square 
in Morocco that has been taken under 
preservation by UNESCO to provide 
the sustainability of cultural life. Fortune 
tellers, acrobats, tattoo artists, monkey 
and snake handlers, jugglers, story 
tellers, street actors, street musicians, 
healers, tooth pullers are always 
present in this square, on each hour 
of the day. You can watch the dance 
of cobra snakes called “Isava”, wrap 
them around your neck or take a photo 
of the surprising talents of the monkeys. 
When my niece was having her photo 
taken with a monkey, the monkey tried 
to take her glasses. She was bitten 
when she tried to stop her. At first, we 

“Marakeş’in kalbi 
Medina, Medina’nın 
kalbi ise Djemaa El 
Fna.” 

“Medina is the heart of 
Marrakech; Djemaa 
El Fna is the heart of 
Medina.” 

Geleneksel Fas 
yaşamını merak 
edenlerin mutlaka 
ziyaret etmesi gereken 
meydanlardan biri 
Djemaa El Fna.

Djemaa El Fna is 
a-must-see square for 
those who want to know 
about the traditional 
life in Morocco. 
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Marakeş’in Simgesi  
Kutubiyye Camii 
Djemaa El Fna’daki en önemli yapı 12. 
yüzyılda yapılan Kutubiyye Camii’dir. Bu 
cami, 17 koridor, 112 kolondan oluşan 
dev bir dini mekân. Caminin 67 met-
re yüksekliğindeki kare tarzlı minaresi 
şehrin her yerinden görülüyor. Bölgeye 
has “Moroc” mimarisi ile üzeri dantel 
gibi işlenmiş. Dikdörtgen formda, Afrika 
ve Endülüs mimarisi ile yapılmış olan 
bu cami Marakeş’in simgesi. Caminin 
minaresine merdivenle değil, eğimli dar 
bir yolla, döne döne çıkılıyor. Önceleri 
ezan okumak için müezzinler minareye 
atla çıkıyormuş. Zamanında bu minarede 
idamlar gerçekleştiriliyormuş. Fas’ta mina-
reler dört köşeli kule gibi. Bu minare de 
Fas’taki köşeli minarelerin ilk yapılanı imiş. 
Kutubiyye Camii, minaresiyle Avrupa’da-
ki birçok kilise kulesi tasarımına ilham ver-
miş. Cami sadece ibadet zamanı açıldığı 
ve içeri turist almadığı için maalesef biz 
içine giremedik.

Majorelle Botanik Bahçesi 
Yeni şehirde görülebilecek en önemli yer 
Majorelle Botanik Bahçesi. Bu bahçe 
1931’de Fransız iki kardeş tarafından 
oluşturulmuş. Dünyanın pek çok yerinden 
getirilmiş 3 binin üzerinde bitki çeşidi 
bulunuyor. Bahçeyi kuran kardeşler 
Marakeş’i terk edince belediye bakım 
masraflarını karşılamakta zorlanmış ve 
bahçeyi ünlü tasarımcı Yves Saint  
Laurent’e satmış. Bu bahçe içerisindeki 
ilginç mimarisi ile İslam Sanatları Müzesi 
de görülebilir önemli yerlerden biri. Mü-
zede İslami eserlerin yanı sıra Yves Saint 

were scared, thinking that the monkey 
was unvaccinated. Then, we found 
out that it was vaccinated. It was a 
relief! Monkeys are funny and hoaxer 
animals; when you take them on your 
lap, they want to take the accessories 
they see on you such as an earring, 
necklace, glasses or a hairpin. For 
those of you, who ask if escargot is 
sold in the Muslim quarters, I would 
like to give a fine example. Escargot 
soup and dishes are being sold in this 
square and there are many customers, 
too. If you are curious about the 
traditional life in Morocco, this place 
is just for you. If you do not want to 
go into that chaos, you can sit at one 
of the terrace cafés and sip your extra 
sweet fresh mint tea. 

The Symbol of Marrakech 
Koutoubia Mosque 
The most important building at 
Djemaa El Fna is the Koutoubia 
Mosque, which was built in the 12th 
century. There are 17 corridors and 
112 columns in this colossal religious 
building. The 67 meters tall square 
shaped minaret of the mosque is 
visible from every point of the city. 
The “Moroc” architecture has been 
carefully applied. This mosque, which 
was built in a rectangular form with 
African and Andalusian architecture, 
is the symbol of Marrakech. You can 
climb the minaret of the mosque up a 
curved narrow stairway and not by a 
ladder. At first, the muezzin climbed 
the minaret with a horse to recite 
the azan. Executions used to take 
place on this minaret. The minarets 
in Morocco are like cornered towers. 
This minaret is the first cornered 
minaret in Morocco. The minaret of 
Koutoubia Mosque had inspired many 
churches in Europe. Unfortunately, we 
could not see inside the mosque since 
it is only open at prayer times. 

Majorelle Botanical Garden 
The most important site to see in the 
modern city is the Majorelle Botanical 
Garden. This garden was built by 
two French brothers in 1931. There 
are more than 3 thousand species 
of plants from all around the world. 
When the French brothers had left 
Marrakech, the municipality could 
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Marakeş’in simgesi olan 
Kutubiyye Camii, Afrika 
ve Endülüs mimarisi ile 
12. yüzyılda yapılmıştır.

Koutoubia Mosque, 
which is the symbol 
of Marrakech, was 
constructed in the 12th 
century with African and 
Andalusian architecture. 

“Djemaa El Fna’daki en 
önemli yapı Kutubiyye 
Camii’dir. Caminin 
minaresine merdivenle 
değil, eğimli dar bir yolla, 
döne döne çıkılıyor.”

“The most important 
building at Djemaa El 
Fna is the Koutoubia 
Mosque. You can climb 
the minaret of the 
mosque up a curved 
narrow stairway and not 
by a ladder.”



Laurent’in özel koleksiyonu da bulunuyor. 
Marakeş’te uzun yıllar yaşayan ünlü 
tasarımcının vasiyeti üzerine 2008 yılın-
daki ölümünden sonra külleri Majorelle 
botanik bahçesine serpilmiş. 

Fas’ın Modern Şehri  
Kazablanka 
İspanyolca’da beyaz ev anlamına gelen 
Kazablanka’nın Arapça’daki karşılığı ise 
Dar’ül Beyza. Atlas Okyanusu kıyısında 
yer alan bu liman kentinin nüfusu yaklaşık 
4 milyon. Kazablanka, yönetmenliğini  
Michael Curtiz’in yaptığı ve Humprey 
Bogart ile İngrid Bergman’ın başrollerini 
üstlendiği bir Hollywood filmine adını 
vererek, dünya çapında üne kavuşmuş bir 
şehir. Filmde elli yaş üzeri herkesin anıla-
rında yer etmiş hüzünlü bir aşk hikâyesi 
anlatılıyor. Aslında film Kazablanka’da 
değil, Hollywood stüdyolarında çekilmiş. 
Ama yine de buraya gelirken her turist gibi 
bizim de beklentimiz yüksekti. Bu yüzden 
de biraz hayal kırıklığı yaşadık diyebilirim.

Kral II. Hasan Camii 
Kazablanka’nın görülmesi gereken en 
önemli yeri Kral II. Hasan Camii. Bu cami 
Mekke’deki  Mescid-i Haram, Medi-
ne’deki Mescid-i Nebevi’den sonra gelen 
dünyanın en büyük üçüncü camisi. Cami, 
ayrıca 210 metre yüksekliğindeki dört 
köşeli minaresi ile de dünyanın en yüksek 
minareli camisi unvanına da sahip. Fas’ta-
ki minareler bizdeki gibi yuvarlak değil, 
dört köşeli ve kule gibi. Cami, devasa 
sütunları, sütun başlıkları, sütunları birbi-
rine bağlayan kemerleri, çinileri, Maroc 
stili ile yapılmış ahşap oymalı tavanları ile 
görülmeye değer.

not afford the maintenance expenses 
and sold the garden to the famous 
fashion designer, Yves Saint Laurent. 
With its interesting architecture, this 
garden is an interesting place to see 
along with the Museum of Islamic Arts. 
Besides works of Islamic Art, Yves 
Saint Laurent’s private collection is 
also exhibited in the museum. After his 
death in 2008 after living many years 
in Marrakech, the famous designer’s 
ashes were scattered over Majorelle 
Gardens upon his will.  

The Modern City of Morocco 
Casablanca  
Casablanca means “white house” in 
Spanish. The Arabic of it is “Dar’ül 
Beyza”. This port city is located on 
the shore of the Atlantic Ocean. 
Its population is around 4 million 
people. Casablanca gained its 
worldwide fame from “Casablanca”, 
a famous Hollywood film directed 
by Michael Curtiz, starring Humprey 
Bogart and Ingrid Bergman. The film 
is about a sad love story, which is 
known by almost anyone older than 
50. In fact, the film had not been 
shot in Casablanca. It was shot in 
Hollywood studios. Still, we had high 
expectations of this place. I can say 
that we were a bit disappointed. 

King Hassan II Mosque 
The most important place to see 
in Casablanca is King Hassan II 
Mosque. This mosque is the world’s 
third largest mosque, after Masjid-I 
Haram in Makkah and Masjid-I 
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“Kazablanka’daki 
Kral II. Hasan Camii, 
Mekke’deki Mescid-i 
Haram, Medine’deki 
Mescid-i Nebevi’den 
sonra dünyanın 
en büyük üçüncü 
camisidir.”

“King Hassan II Mosque 
in Casablanca is the 
world’s third largest 
mosque, after Masjid-I 
Haram in Makkah 
and Masjid-I Nebevi in 
Madinah.” 

“Majorelle Botanik 
Bahçesi’ni ünlü 
tasarımcı Yves Saint 
Laurent satın almış.”

“Famous fashion 
designer Yves Saint 
Laurent is the owner 
of Majorelle Botanical 
Garden.”



Nebevi in Madinah. The mosque 
is also the mosque with the highest 
minaret in the world with its 210 
meters high cornered minaret. The 
minarets in Morocco are not like ours; 
they are cornered and they look like 
towers. The mosque is a must-see 
with its colossal columns, column 
capitals, arches that connect columns, 
ceramics and Moroccan style wood-
carved ceiling. 

The Magic Desert  
The Sahara 
The most exciting part of our Morocco 
trip was undoubtedly our tour in the 
Sahara Desert with the camels. You 
will also experience this by the photos 
taken by our fellow tour friend Onur 
Saral. “Sahara” is originated from 
Arabic and it means “magic”. Therefore, 
we truly had a magical day in the 
desert. When you ride the camels, you 
see nothing but an endless desert. We 
can never forget witnessing the sunset 
in the Sahara Desert, watching the 
stars on finest desert sand and having 
safari on the dunes.

Why would a person travel thousands 
of kilometers to see this pile of 
dirt, this drought, this nothingness? 
Hundreds of tourists were there, just 
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Atike Ataş’ın, 
yeğenleriyle birlikte 
gittiği Fas gezisindeki 
en heyecanlı geçen 
zaman Sahra Çölü’nde 
develerle katıldıkları 
tur oldu.

The most exciting part 
of Atike Ataş and her 
nieces’ Morocco trip 
was their desert trip on 
the backs of camels in 
the Sahara Desert.

Büyülü Çöl Sahra 
Fas gezimizin en heyecanlı kısmı şüphe-
siz Sahra Çölü’nde develerle yaptığımız 
tur idi. Sizler de tur arkadaşımız Onur 
Saral’ın çektiği fotoğraflarla buna şahit 
olacaksınız. Sahra sözcüğü Arapçadaki 

“sahara” sözcüğünden gelme olup “büyü” 
anlamındadır. Dolayısıyla biz de çölde 
gerçekten büyülü bir gün geçirdik. Deve-
lere bindiğinizde önünüzde uçsuz bu-
caksız görünen bir çölden başka bir şey 
olmuyor. Sahra Çölü’nde gün batımına 
şahit olmak, incecik çöl kumları üzerinde 
yıldızları izlemek ve kum tepelerinde sa-
fari yapmak hayatımız boyunca unutama-
yacağımız anılar arasına eklendi. 

Neden insan bu toprak yığınını, bu kuru-
luğu, bu hiçliği görmek için kilometrelerce 



öteden buralara gelir ki? Yüzlerce turist, 
bu kum yığınlarını görmek için gelmişler, 
aynı bizim gibi... “Kumdan başka bir 
şeyin, hatta kumdan kalelerin bile olma-
dığı bu toprakları görmeye insan neden 
gelir?” sorusuna verilecek yanıt ancak 
oraya gidip oraları gördükten sonra; “İyi 
ki gelmişim!” cevabı olacaktır. Çöl turu-
muz benimle beraber bu geziye katılan 
yeğenlerimin en fazla eğlendikleri yerler-
den biri oldu. Kum tepelerinden aşağıya 
defalarca yuvarlandılar. Dünyanın çok 
farklı noktalarında çöl görmüş biri olarak 
Sahra Çölü’nün dünyanın en etkileyici 
çölü olduğunu söyleyebilirim. Atlantik 
kıyılarından başlayıp Kızıldeniz’e kadar 
uzanan bu çöl, Amerika Birleşik Devletleri 
kadar bir toprak parçası desem sanırım 
şaşırırsınız. Develeri eminim ki siz de 
benim gibi çölde ağır hareket eden hay-
vanlar olarak bilirsiniz. Evet, susuzluğa en 
fazla dayanabilen bu hayvanlar yavaş 
yürüseler de emin olun o adımlar bize 
göre hızlı. Bu hayvanların uzun bacakları, 
yumuşak yayvan iki toynaklı ayakları kum-
da yürümelerini kolaylaştırıyor. Develer bir 
seferde 80-90 litre su içebiliyorlar ve 50 
derece sıcaklıkta 9 gün aç ve susuz kala-
biliyorlar. İnsanoğlu vücudunda bulunan 
suyun yüzde 12’sini kaybettiğinde ölürken, 
develer vücutlarındaki suyun yüzde 40’ını 
kaybetseler bile ölmüyorlar.

like us, to see these dunes… The 
answer to the question “Why would 
anyone come to see this place where 
there’s nothing but sand?” would be 

“I’m glad I did!” Our desert safari 
was one of the most entertaining 
parts of Morocco for my nieces. They 
rolled down the dunes countless 
times. Having seen many deserts 
in places around the world, I can 
say that the Sahara Desert is the 
most impressive desert in the world. 
Starting from the shores of Atlantic 
Ocean, the desert reaches the Red 
Sea. You would be surprised to know 
that this desert is as large as the USA. 
I am sure you think camels as slow 
moving animals in the desert, as I 
did. Yes, even though these animals, 
which can endure thirst for a long 
time, walk slowly, trust me; those 
steps are too fast for us. The camels’ 
long legs and two broad hooves 
make it easy for them to walk on the 
sand. Camels can drink 80-90 liters 
of water in one time and can remain 
hungry and thirsty for nine days at 
50°C. While a human dies when he/
she loses the 12% of the water in his/
her body, a camel would be fine by 
losing the 40% of the water in its 
body. 

“Sahra’da develerle 
yolculuk son derece 
eğlenceli.”

“Riding camels in 
the Sahara is very 
entertaining.”

“Dünyanın çok farklı 
noktalarında çöl 
görmüş biri olarak 
Sahra Çölü’nün 
dünyanın en etkileyici 
çölü olduğunu 
söyleyebilirim.”

“Having seen many 
deserts in places 
around the world, I can 
say that the Sahara 
Desert is the most 
impressive desert in the 
world.”
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Ouarzazate 
Ouarzazate, Unesco Dünya Kültür Mirası 
listesinde yer alıyor ve Fas’ta görülmesi gere-
ken yerlerin başında geliyor. Ouarzazate, 
aslında Atlas Dağları’nın güneyinde çıplak 
bir plato üzerine kurulmuş bir Hollywood 
kentine benziyor. Burada birçok filmde 
kullanılan Atlas Stüdyoları bulunmakta. 
Dünyada film çekimi için en iyi ışık açısının 
Fas’ta ve özellikle Ouarzazate’ta olduğu 
kabul ediliyor. Şehrin yakınlarındaki bir 
Kasbah şehri olan Ait Ben Haddou da 
mutlaka görülmesi gereken yerler arasın-
da. Bir Berberi köyü olan Ait Ben Had-
dou, Hollywood’un ‘Gladyatör’, ‘Mumya’, 
‘Game of Thrones’ gibi dev bütçeli pek çok 
dizi ve filminin çekildiği yer. Ait Ben  
Haddou’nun tarihi sokaklarında yürürken 
adeta zamanda bir yolculuğa çıkıyorsunuz.

Ouarzazate 
Ouarzazate is on the Unesco 
World Heritage List and it is one of 
the first places to see in Morocco. 
In fact, Ouarzazate looks like a 
Hollywood city built on a plateau 
to the south of the Atlas Mountains. 
Atlas Studios are also here. It 
is accepted that the best light 
for shooting films is in Morocco, 
especially in Ouarzazate. Ait Ben 
Haddou, a Kasbah town near the 
city, is a place to see, as well. It is 
where many Hollywood films and 
series such as ‘The Gladiator’, ‘The 
Mummy’ and ‘Game of Thrones’ 
were shot. You travel in time when 
you walk the historical streets of Ait 
Ben Haddou.
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Yazı article / Atike Ataş

Atike Ataş, yeğenleri 
ile birlikte pek çok 
filmin çekildiği Atlas 
Stüdyolarında.

Atike Ataş is with her 
nieces at Atlas Studios, 
where many films were 
shot. 

“Dünyada film çekimi için 
en iyi ışık açısının Fas’ta, 
özellikle de Ouarzazate’ta 
olduğu kabul ediliyor.”

“It is accepted that the 
best light for shooting 
films is in Morocco, 
especially in Ouarzazate.”

“Hollywood’un 
‘Gladyatör’, ‘Mumya’, 
‘Game of Thrones’ gibi 

dev bütçeli pek çok dizi 
ve filmi bir Berberi köyü 
olan Ait Ben Haddou’da 
çekilmiştir.”

“Some vast budgeted 
Hollywood films and 
series such as ‘The 
Gladiator’, ‘The Mummy’ 
and ‘Game of Thrones’ 
were shot in a Barbary 
village, Ait Ben Haddou.”



Zamanı Durduran Şehir  
Fes 
Fes, Kazablanka’nın kuzeydoğusunda 
bulunan küçük otantik bir şehir. Burada 
özellikle eski şehirde gezerek zaman 
geçirebilirsiniz. Şehir daracık sokakları, 
geleneksel yöntemle derilerin boyandığı 
atölyeleri, tarihi yapılarıyla turistleri ağır-
lıyor. Araç trafiğine kapalı bölgede eşek 
ve motosiklet trafiği en az insan trafiği ka-
dar yoğun. Chouara Tabakhaneleri, Fes’in 
tüm dünyada tanınmasını sağlayan bölü-
mü. Gayet ilkel yöntemlerle şehrin merke-
zinde deri temizleme ve boyama işlemi 
yapılıyor. Deri boyama terası (Chouara 
Tannery) enteresan bir görüntü olmakla 
birlikte, etrafı saran koku ise dayanılmaz 
boyutta. Dericiler oraya girerken bizlere 
taze nane vererek gezi boyunca koklama-

The City That Stops Time  
Fes 
Fes is a small authentic city to the 
northeast of Casablanca. You can 
spend your time touring the old city 
in Fes. The city welcomes the tourists 
with its narrow streets, traditional 
leather painting workshops and 
historical buildings. In the car-free 
zones, the motorcycle and donkey 
traffic is as intense as pedestrians’ 
are. Fes is known for its Chouara 
Tanneries (leather painting terraces). 
They clean and paint leathers with 
the most primitive methods at the 
center of the city. Even though a 
Chouara Tannery is an interesting 
sight, the smell was horrible. We 
were given fresh mint to smell before 

“Halk, Fes’in kutsal bir 
yanı olduğuna inanıyor.”

“The locals believe that 
Fes is a holy place.”

“Fes, diğer şehirlerden 
farklı olarak 
Müslümanlık adına çok 
önemli.  
Hz Muhammed’in 
soyundan geldiğine 
inanılan Molla İdris, 
Müslümanlığı bu 
bölgeye getirmiş. Bu 
nedenle şehrin kutsal 
bir yanı olduğuna da 
inanıyorlar, her yıl 
haziran ayında şehirde 
Sufi Festivali de 
yapılıyormuş.”

“Fes is very important 
for Islam, too. Prophet 
Muhammad’s 
descendant Mullah Idris 
has brought Islam to 
this region. That is why; 
they believe that the city 
is a holy place. A Sufi 
Festival also takes place 
in the city each June.”
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“Fas, hayatın her 
alanındaki çok renkliliği 
ile ziyaretçilerini adeta 
büyüleyen bir ülke.”

“Morocco enchants its 
visitors with its colors 
in every part of life.”
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mızı önerdiler. Bu bir nebze olsun kokuyu 
hissetmememizi sağlasa da tamamen yok 
ettiğini söylemem maalesef mümkün değil.

Bu bölgede bir zamanlar Museviler de 
yaşamış. Bugün gezerken Musevi ve Müs-
lüman mahallerini birbirinden ayırmanız 
oldukça kolay. Evlerin balkonları ve 
pencereleri dışarı açılıyorsa Musevi evleri, 
iç taraftaki avlulara açılıyorsa Müslüman 
evleri olduklarını söylemek mümkün.

we entered there. Even though it 
helped a little, it was far from taking 
away all the smell.

Jews also lived in this region once. 
It is quite easy to distinguish Jews’ 
quarters from Muslims’ quarters. If the 
balconies and windows of the houses 
are outward opening, it is a Jew 
house; if they are inward opening, it is 
a Muslim house. 

Atike Ataş’ın yeğeni 
Djemaa El Fna 
meydanında maymunla 
fotoğraf çektirirken 
gözlüğünü almak isteyen 
maymun tarafından 
ısırılıyor. Ancak bu 
küçük ısırık, maymunun 
aşıları tam olduğu 
için ciddi bir sorun 
yaratmıyor.

Atike Ataş’s niece was 
bitten by a monkey 
while she was having a 
photo with at Djemaa 
El Fna. This little bite 
did not cause a problem, 
since the monkey was 
vaccinated.

Yazı article / Atike Ataş



“Ülkede her kentin 
kendine has bir 
özelliği var. Başkent 
ve politikanın 
yaşandığı şehir Rabat. 
ticaretin merkezi 
Kazablanka. Egzotik 
bir yer arıyorsanız ise 
kesinlikle Marakeş, Fes 
ve Sahra Çölü.”

“Each city in the country 
has a characteristic. 
The capital is Rabat, 
where politics take 
place. Casablanca is 
the center of commerce. 
If you are looking for 
an exotic place; you 
should definitely see 
Marrakech, Fes and the 
Sahara Desert.”

“Fas’ta camilerde İslam, 
bahçe ve çeşmelerde 
Endülüs, binaların 
yapısında ise Fransız 
kültürünün izleri 
bulunuyor.”

“In Morocco, there 
are traces of Islam 
in mosques, traces of 
Andalusia in the gardens 
and fountains and 
traces French culture 
on the buildings.”
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Büyüleyici şehirleri, mimarisi, parkları, 
uçsuz bucaksız kumsalları ve çölleri ile 
Fas masal gibi bir ülkedir. Fas, ayrıca 
hayatın her alanındaki çok renkliliği ile 
ziyaretçilerini adeta büyüleyen bir ülke. 
Yves Saint Laurent gibi dünyaca ünlü 
isimler Fas’ı ikinci evleri olarak görmüşler 
ve muhteşem botanik bahçelerini ülke 
turizminin hizmetine sunmuşlardır.

With its magical cities, architecture, 
parks, endless beaches and deserts, 
Morocco is a fairytale country. 
Morocco enchants its visitors with 
its many colors. Famous people like 
Yves Saint Laurent have considered 
Morocco as their second home and 
he has put the amazing botanical 
gardens into service for tourism. 



Röportaj  interview / Damla Yılmaz

Hayatını müziğe 
adayan bir sanatçı

An artist who has devoted her life to music:

Damla Yılmaz, who is a well-trained and experienced “schooled” artist, 
interviewed Zehra Belevi, the first graduate of Musical department in Turkey, 
about the importance of music in human life.

Damla Yılmaz: Zehra Hanım, 
öncelikle benimle bu röportajı 
yapmayı kabul ettiğiniz için 

size teşekkür ederek söze başlamak 
isterim. Siz Türkiye’nin ilk müzikal 
mezunu olarak konuşuluyorsunuz. 
Bize biraz kendinizden ve eğitim 
hayatınızdan söz eder misiniz?

Zehra Belevi: Ben önce Mimar Sinan 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera 
Bölümüne girdim, sonrasında yapılan özel bir 
sınavla da müzikal bölümüne geçtim ve bu-
radan mezun oldum. Üniversitedeki eğitimim 
tam 7 yıl sürdü.

Damla Yılmaz: “Harikalar Ülkesi” 
isimli ilk albümünüzün ardından, 
2017 yılının Eylül ayında, ikinci albü-
münüz “Aşk Olsak” piyasaya çıktı. 
Bu albümde kimlerle çalıştığınızı 
öğrenebilir miyiz?

Zehra Belevi: “Aşk Olsak” benim, çeşitli 
zamanlarda yazdığım aşk şarkılarının topla-
mından oluşuyor. Hepsi yaşadığım hallerin 
değişik zamanlardaki aşk hali. Aslında her 
şey aşk yüzünden oluyor. Sanki yaşamın 
temeli sevgi ve aşka dayalı. İşte bu yüzden, 

Damla Yılmaz: Ms. Belevi, 
first, I’d like to thank you for 
having this interview with 

me. You are known as the first 
graduate of Musical department in 
Turkey. Can you please talk about 
yourself and your education life? 

Zehra Belevi: I first started studying at 
Mimar Sinan University State Conservatory 
Opera Department. Then, through a special 
exam, I was transferred to the Musical 
Department and graduated from there. My 
university education took 7 years. 

Damla Yılmaz: After your first 
album “Harikalar Ülkesi” 
(Wonderland), your second album 
was released “Aşk Olsak” (Let Us 
Be Love) in September 2017. Can 
you please tell us the names you 
worked with for this album? 

Zehra Belevi: “Aşk Olsak” is a collection 
of the love songs that I wrote in various 
times. It is the love state of everything that 
I go through in different times. In fact, all 
is caused by love as if the essence of life 
is love. That’s why each joy is followed by 

Damla Yılmaz, müzik piyasasında “okullu” denilen, eğitimli ve deneyimli bir 
sanatçı, Türkiye’nin ilk müzikal bölümü mezunu olan Zehra Belevi ile insan 
hayatında müziğin önemi üzerine bir söyleşi yaptı. 

“Müzik kulağı, ritim 
duygusu ve biraz da 
sesi olan herkes şarkı 
söyleyebilir.”

“Anyone who has a 
musical ear, a sense 
of rhythm and a little 
voice quality can sing.”

Zehra Belevi

“Yaşamın temeli sevgi ve 
aşka dayalı.”

“Love is the essence of 
life.”

Zehra Belevi, 
Türkiye’nin ilk müzikal 
mezunu olarak 
tanınıyor.

Zehra Belevi is known 
as the first graduate of 
musical department in 
Turkey. 
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her mutluluğun ardından bir acı geliyor. Sanı-
rım dünyadaki aşkın şekli bu. Bu yüzden bu 
kadın, bir gün, bir yerde, bütün bu dünyasal 
aşkların üstünde olan bir aşk diliyor. “Aşk Ol-
sak” benim için, büyük bedellerin ödendiği 
müthiş bir hatıra albümü. Albümün prodüktör-
lüğünü Can Kesmez ile beraber yaptık. Can 
Kesmez başta olmak üzere Bahadır Sağbaş, 
Ünal Aşkın ve Erkan Adlin adlı tonmaysterler-
le çalıştık. Ayrıca Eylem Pelit, Sadun Ersön-
mez, Ünal Aşkın, Barış Coşkuner, Hatem 
Tutkus, Tolga Kılıç, Selahattin Güzelel, Ömer 
Aslan, Gültekin Kaçar, Eyüp Hamiş, İstanbul 
Strings  ve daha ismini sayamadığım pek 
çok değerli müzisyenle birlikte çalışarak bu 
albümü dinleyicilerimize sunduk. Albümün 
grafik tasarımını da Serkan Sever yaptı.

Damla Yılmaz: Sizin bir de “Müzik 
Çantası” olarak hazırladığınız bir 
albümünüz var. Bu albümün içeriğini 
ve bu albümü ne amaçla hazırladığı-
nızı öğrenebilir miyiz?

Zehra Belevi: “Müzik Çantası” 3 ila 9 
yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış bir 
albüm. Burada çocukların evde kendi kendile-
rine oynayabileceği ya da okulda sahnede 
canlandırabilecekleri şarkılar var. Örneğin 
“Papatya Yüzlü Peri”, “Çalış Gece Yatmadan 
Önce” diye farklı hisler uyandıran şarkılar yer 
alıyor albümde. Buradaki şarkılardan bazıları 
çocukların yatmadan önce dişlerinin fırçala-
ması gerektiğini, sabah kalktıklarında güzel 
şeyler düşünmelerini anlatıyor. Aslında bu 
albümün yayınlanma amacı küçük çocukların 
eğitimine müzikle katkı sağlamak diyebiliriz.

Damla Yılmaz: Şan eğitmenliği de 
yapmış biri olarak sizce ses geliştiri-
lebilir mi, yoksa doğuştan gelen bir 
yeteneğe sahip mi olmak gerekir?

Zehra Belevi: Ses kesinlikle geliştirilebilir. 
Aslında herkes doğuştan şarkı söylemeye 
başlıyor. Zaten hepimiz ağlayarak doğmuyor 
muyuz bu dünyaya? Aslında şarkı söyleme 
isteği herkeste var ama kimisinin kulağı iyi, 
kimisinin kulağı kötü. Bu durum aslında iyi 
ya da kötü müzik kulağına sahip olmayla 
ilgili bir durum. Ama birazcık müzik kula-
ğına sahipseniz o zaman şarkı söyleyerek 
ses tellerinin gelişimine katkı sağlayabiliyor 
ve siz şarkı söyleyebiliyorsunuz. Siz de fark 
etmişsinizdir ses sanatçılarının ilk yıllarındaki 
sesleri zaman ilerledikçe daha iyi olur. Bu 
da çalışmayla, ses kaslarının gücüyle ilgili 
bir durumdur. Vokal egzersizlerinin amacı, 
şarkıcının sesini ısıtmak ve şan tekniğini ge-

pain. I believe this is the actual form of love 
in the world. For this reason, this woman 
wishes to meet love someday, somewhere, 
that is beyond all worldly loves. “Aşk Olsak” 
is an album of memories, for which great 
prices were paid. Can Kesmez and I were 
the producers of the album. We worked 
with tonmeisters; Can Kesmez, Bahadır 
Sağbaş, Ünal Aşkın and Erkan Adlin. 
Also, we worked with Eylem Pelit, Sadun 
Ersönmez, Ünal Aşkın, Barış Coşkuner, 
Hatem Tutkus, Tolga Kılıç, Selahattin 
Güzelel, Ömer Aslan, Gültekin Kaçar, Eyüp 
Hamiş, İstanbul Strings and many other 
valuable musicians to present this album 
to our audience. Serkan Sever made the 
graphic design of the album. 

Damla Yılmaz: You have another 
album called “Müzik Çantası” 
(Music Bag). Can you please tell us 
about the contents and the purpose 
of this album?

Zehra Belevi: “Müzik Çantası” is an 
album for children between 3 to 9 years 
old. In it, there are songs that children can 
play at home on their own, or play on the 
stage at school. There are songs to awaken 
different emotions such as “Papatya Yüzlü 
Peri” (Daisy-Faced Fairy) or “Çalış Gece 
Yatmadan Önce” (Study Before You Go To 
Bed). Some of the songs tell the children to 
brush their teeth before they go to bed or 
to think beautiful things when they wake up 
in the morning. In fact, the main purpose of 
releasing this album is to contribute in small 
children’s education with music. 

Damla Yılmaz: As a singing teacher, 
do you think that the voice can be 
developed through practice or is it 
an endowment? 

Zehra Belevi: The voice can definitely be 
developed. In fact, everybody sings at birth. 
Aren’t we all born into this world crying? 
Everyone wants to sing but some people 
have good musical ears while some people 
don’t. This is more about having a good or 
bad musical ear. But if you have just a little 
bit of musical ear, then you can practice 
to enhance your vocal chords and sing. 
You might have noticed that singers’ voices 
become better over the years. This is about 
the vocal chords to grow stronger through 
practice. The purpose of vocal exercises is 
to warm up the singer’s voice and develop 
the singing technique. Voice exercises 

“Aşk Olsak, benim 
için, büyük bedellerin 
ödendiği müthiş bir 
hatıra albümü.”

“Aşk Olsak, is an album 
of memories, for which 
great prices were paid.”

“Albümün 
prodüktörlüğünü Can 
Kesmez ile beraber 
yaptık. Can Kesmez 
başta olmak üzere 
Bahadır Sağbaş, Ünal 
Aşkın ve Erkan Adlin 
adlı tonmaysterlerle 
çalıştık. Albümün 
grafik tasarımını da 
Serkan Sever yaptı.”

“Can Kesmez and I 
were the producers of 
the album. We worked 
with tonmeisters; 
Can Kesmez, Bahadır 
Sağbaş, Ünal Aşkın and 
Erkan Adlin. Serkan 
Sever made the graphic 
design of the album.” 

“Müzik kulağı, ritim 
duygusu ve biraz da 
sesi olan herkes şarkı 
söyleyebilir.”

“Anyone who has a 
musical ear, a sense of 
rhythm and a little voice 
quality can sing.”
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liştirmektir. Kolaydan başlayarak zora doğru 
giden ses egzersizleri, nefesin denetim altına 
alınmasını, ses organının ve ses kaslarının 
güçlenmesini, nüans yapabilme becerisinin 
ve tril yapma yeteneğinin geliştirilmesini 
sağlar.

Damla Yılmaz: Şan eğitimi verirken 
zorlandığınız yerler oluyor mu?

Zehra Belevi: Şan eğitimi baştan sona 
zor, çünkü insanın kendisini tanıması için 
zamana ihtiyaç vardır. Bir insan olarak 
bu hayat okulunda kendimizi anlamaya, 
bilmeye, eksiklerimizi tamamlamaya, kar-
şılaştığımız zorlukları şikayet etmek yerine 
halletmeye, güçlükleri yenmeye çalışan, iyi 
bir insan olmak, onları yetiştirmek tabii ki 
zor oluyor. Şarkı söylemek teknik donanımla 
beraber, insanın ruh durumu ile de çok bağ-
lantılıdır. Şarkı söylemek, “yetenek” olmakla 
beraber, sanki başka bir dünyaya ait bir 
hediye gibidir. Sizi, size anlatan ve başkaları 
ile paylaşmanızı sağlayan duyguları aktarma 
biçimidir. Tüm bu enerji iyi yönde, doğal, 
doğru bir akışta olursa kişi başarılı olur. Bu 
da “akademik” olan, teknik dediğimiz bilgiy-
le ve çalışarak gerçekleşir.

Damla Yılmaz: Siz bugüne kadar 
kimlere şan dersi verdiniz?

Zehra Belevi: Ben bugüne kadar çok 
sayıda isimle birlikte çalıştım. Şan dersi 
verdiklerim arasında sizin de yakından tanıdı-
ğınız pek çok isim bulunuyor. Örneğin; Ajda 
Pekkan, Hümeyra, Melihat Gülses, Farah 
Zeynep Abdullah, Celal Altınbaş, Soner 
Arıca, Şükriye Tutkun, Asena, Hüseyin Turan, 
Uğur Aslan, Zeynep Özyılmazel ve Nigar 
Talibova bilinenleri ama ben daha çok genç-
lerle, müziğe yeni başlayanlarla çalışıyorum.

Damla Yılmaz: “Müzik” sözcüğü 
sizin için ne anlama geliyor?

Zehra Belevi: “Müzik” benim için hayatı 
ve kendini tanımayı anlayabilmek için bir 
araçtır. Herkesin kendini anlattığı bir aracı 
var; kimi resimle, kimi plastik sanatlarla, kimi 
de yazarak kendini anlamaya ve anlatmaya 
çalışıyor. Ama benim için müzik büyük bir 
derya. Kendimi bildim bileli müzikle anlama-
ya, müzikle anlatmaya çalışıyorum.

Damla Yılmaz: Bu keyifli söyleşi için 
bir kez daha teşekkür ediyor, çalış-
malarınızda kolaylıklar diliyorum.

Zehra Belevi: Sevgili Damla, ben de sana 
teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.

starting from easy to difficult, develop the 
control of breathing, strength of the voice 
organ and the voice muscles, nuance ability 
and the ability to perform trills.

Damla Yılmaz: Do you have any 
difficulties while you teach singing? 

Zehra Belevi: The singing training is a 
difficult one because it requires time for the 
person to get to know himself/herself. As 
a human being, in this school of life, it is 
difficult to get to know ourselves, complete 
our missing parts, be a good person who 
try to overcome the difficulties instead of 
complaining about them and raise such 
people. Singing is strongly related to the 
soul as well as the technique. Besides 
being a “talent”, singing is like a gift that 
belongs to another world. It is a method of 
transferring the emotions that show you who 
you are, and that make you. If this energy 
flows in the correct and natural direction, 
the singer succeeds. That can be achieved 
through “academic” knowledge, known as 
the technique. 

Damla Yılmaz: Who did you train 
for singing until this day? 

Zehra Belevi: I’ve worked with many 
names. Among those who I’ve trained for 
singing, there are names you’re also familiar 
with. For example; Ajda Pekkan, Hümeyra, 
Melihat Gülses, Farah Zeynep Abdullah, 
Celal Altınbaş, Soner Arıca, Şükriye Tutkun, 
Asena, Hüseyin Turan, Uğur Aslan, Zeynep 
Özyılmazel and Nigar Talibova are some 
of the popular names. But I prefer to work 
more with young people or beginners in 
music. 

Damla Yılmaz: What does the word 
“Music” mean to you?  

Zehra Belevi: For me, “Music” is a tool to 
get to know yourself and life. Everyone has 
a tool for expressing himself/herself. People 
try to get to know and express themselves 
through painting, plastic arts, writing, etc. 
For me, music is a vast ocean. For as long 
as I’ve known myself, I’ve been trying to 
express and understand everything through 
music.

Damla Yılmaz: I’d like to thank you 
once again for this lovely interview. 
I wish you all the success in life.

Zehra Belevi: Dear Damla, thank you 
and I wish you the best, too.

“Şarkı söylemek, 
“yetenek” olmakla 

beraber, sanki başka bir 
dünyaya ait bir hediye 
gibidir.”

“Besides being a “talent”, 
singing is like a gift 
that belongs to another 
world.”

Damla Yılmaz, 
Türkiye’de tanınan 
pek çok ses sanatçısına 
şan dersi veren Zehra 
Belevi ile birlikte Can 
Stüdyoları’nda.

Damla Yılmaz is with 
Zehra Belevi, who has 
taught singing to most 
of the well-known vocal 
artists in Turkey, at 
Can Studios.

Röportaj  interview / Damla Yılmaz
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Su perisi 
Sümeyye Boyacı 

ile bir gün

A day with 
Sümeyye Boyacı 

the nymph

I was nervous before I met her, because I was afraid to do or say something that 
would hurt her feelings. However, the moment we met her, she affected us with her 
friendliness, determination, outspokenness, respectfulness and hospitableness.

Ege Yılmaz: Yüzmeye küçük 
yaşta başlamışsın, suya ilk 
girdiğinde neler hissettin? 

Başaramayacağını düşündüğün 
zamanlar oldu mu hiç?

Sümeyye Boyacı: Gerçekten başlangıçta 
sudan çok korkmuştum ama Çiğdem 
Hocamın sabrı ve sevgisiyle zorlukları aştım. 
Suyu çok sevdim ve zaman içinde kendimi 
bir balık gibi hissederek yüzdüm.

Ege Yılmaz:  Yüzmeye çalışırken 
umutsuzluğa kapıldığın oldu 
mu? Sana direnme gücünü veren 
nedir?

Sümeyye Boyacı:  Gerek günlük 
yaşamda, gerekse yarışlarda 
umutsuzluğa kapıldığım çok oldu 
ama bu yolda çok emek verdim, asla 
pes edemezdim. Benim için ailem de 
antrenörüm Mehmet Bayrak da çok 
emek veriyor. Ayrıca çok sevdiğim 
ülkemi temsil etmek ve benimle gurur 
duyulmasını istiyorum. Tüm bunlar bana 
büyük güç veriyor.

Ege Yılmaz: You started 
swimming at an early age. 
What did you feel when you 

first touched the water? Did you 
ever think that you would fail? 

Sümeyye Boyacı: To be honest, I 
was very frightened of the water at first, 
but, through Çiğdem teacher’s patience 
and love, I have managed to overcome 
difficulties. I loved water and in time, 
I have started to feel and swim like a 
fish. 

Ege Yılmaz: Did you ever feel 
desperate when you tried to 
swim? What is the source of 
your determination? 

Sümeyye Boyacı: I felt desperate 
many times in daily life or during the 
races, but I have worked a lot for this: 
I could never give up. My family and 
my coach, Mehmet Bayrak, put a lot 
of effort in me. In addition, I want to 
represent my beloved country proudly. 
All these give me strength. 

Onunla tanışmadan önce çok gergindim. Çünkü farkında olmadan onu üzecek 
bir şey yapmaktan ya da söylemekten korkuyordum. Ama onunla tanıştığımız 
ilk andan itibaren çok sıcakkanlı, kararlı, açık sözlü, saygılı ve misafirperver 
tavırlarıyla hemen bizi ele geçirdi.

“Yüzme yarışlarında 
her zaman çok sevdiğim 
ülkemi temsil etmek 
ve benimle gurur 
duyulmasını istiyorum.”

“I always want to 
represent my beloved 
country in swimming 
races proudly.”

Röportaj  interview / Ege Yılmaz
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Röportaj  interview / Ege Yılmaz

Ege Yılmaz: Ailenin sana katkısı 
en çok hangi yönde oluyor?

Sümeyye Boyacı:  Ailemin maddi 
ve manevi katkısını alıyorum. Özellikle 
annem her konuda bana destek oluyor, 
okula getirip götürüyor, gittiğim seminer 
ve toplantılarda bana yoldaş oluyor. 
Hatta antrenman programım yoğun 
olduğu için okuldaki derslerime destek 
olacak öğretmenleri bile o organize 
ediyor. 

Ege Yılmaz: Kardeşinle aran 
nasıl? O senin başarılarını nasıl 
karşılıyor?

Sümeyye Boyacı:  Küçükken onunla 
kavga ederdik ama şimdi aramız çok 
iyi. Ondan bir şey istediğimde bin defa 
söyletse de benimle gurur duyuyor, 
elinden geldiğince bana destek oluyor. 
Çünkü o çok iyi kalpli ve merhametlidir. 
Onun da dersleri çok iyi. Üstelik o da iyi 
bir sporcudur.

Ege Yılmaz: Haftada kaç gün 
antrenman yapıyorsun?

Sümeyye Boyacı:  Haftanın beş günü 
antrenmanım var. 

Ege Yılmaz: Seni yarışırken 
seyrettim, yarışmanın sonunda 
kafanı duvara çarpınca canın 
yanmıyor mu?

Sümeyye Boyacı:  Hiç yanmaz 
olur mu? Acıyı bütün organlarımda 
hissediyorum diyebilirim. Ama neyse 
ki büyük yarışlarda duvarı yumuşak bir 
malzemeyle kaplıyorlar.

Ege Yılmaz: How does your 
family help the most?  

Sümeyye Boyacı: My family 
provides me with moral and material 
support. Especially, my mother supports 
me with everything. She takes me to the 
school and picks me up, accompanies 
me for the seminar and meetings that 
I participate. She even organizes the 
teachers to support me since I have an 
intense practice schedule.

Ege Yılmaz: Do you get along 
with your brother? How 
does he feel about your 
achievements? 

Sümeyye Boyacı: We used fight 
when we were younger, but now we 
are great. If I ask something, he makes 
me say it a thousand times but he is 
proud of me and as supportive as he 
can be. He is a good and merciful 
person. He is successful at school and 
a good athlete, too. 

Ege Yılmaz: How many days do 
you practice in a week? 

Sümeyye Boyacı: I practice five 
days a week.

Ege Yılmaz: I watched you 
during the races. Doesn’t it hurt 
when you hit your head to the 
wall at the end of the race? 

Sümeyye Boyacı: It sure does! I feel 
the pain all over my body. Thankfully, 
they cover the wall with a soft material 
in big races. 

Sümeyye Boyacı, 
Anadolu Üniversitesi 
Moda Tasarım ve 
Endüstriyel Tasarım 
Bölümü öğrencilerinin, 
engellilerin yaşamını 
kolaylaştırmak için 
geliştirdiği projelerin 
sergisinde.

Sümeye Boyacı is at the 
exhibition of Anadolu 
University Fashion 
Design and Industrial 
Design students, in 
which they exhibited the 
projects they designed 
to make the life of the 
disabled easier. 

Sümeyye Boyacı, 
antremanlarından ve 
derslerinden artan 
zamanlarda da resim 
çiziyor.

Sümeyye Boyacı makes 
paintings in her spare 
time.
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Ege Yılmaz: Bu koşuşturma 
içinde okulla aran nasıl? En 
sevdiğin ders hangisi?

Sümeyye Boyacı: Okulla aram iyi. 
Gece saat 2’ye, 3’e kadar ders çalışıp, 
3-4 saat uykuyla okula gitmek zorunda 
kalsam da derslerle aram iyi. Bu yıl 466 
puanla Sosyal Bilimler Lisesine girdim. 
9. Sınıf öğrencisiyim. En sevdiğim ders 
Tarih ama Fizik dersinden de hep 100 
alıyorum. 

Ege Yılmaz: Okumayı seviyor 
musun? En sevdiğin yazar kim?

Sümeyye Boyacı:  Hikayeyi 
sevdiysem, kitabı da okumayı 
seviyorum. Stefan Zweig’in “Bilinmeyen 
Bir Kadının Mektubu” kitabını severek 
okumuştum.

Ege Yılmaz: Gelecekle ilgili bir 
hayalin var mı? Bundan sonraki 
hedefin nedir?

Sümeyye Boyacı:  ‘2019 Malezya 
Dünya Şampiyonası’nda başarılı 
olmak istiyorum. Şu anda sıralamada 
dünya birincisiyim. İnşallah Allah beni 
utandırmaz. Sonraki hedefim ‘2020 Tokyo 
Olimpiyatları’nda olimpiyat şampiyonu 
olan ilk Türk yüzücü olmak istiyorum.

Ege Yılmaz: Sosyal Bilimler 
Lisesinde okuduğunu 
söyledin, meslek olarak ne 
düşünüyorsun?

Sümeyye Boyacı:  Okumayı 
seviyorum. Sadece sporcu kalamam. 
Sporcu psikoloğu olarak ‘Uluslararası 

Ege Yılmaz: How is the school 
life? What is your favorite 
lesson? 

Sümeyye Boyacı: I am good at 
school. Even though I have to study 
until 2 or 3 a.m. and go to the school 
with 3 or 4 hours of sleep I am doing 
well with my lessons. This year I earned 
466 points and started a Social 
Sciences High School. I am a 9th grade 
student. My favorite lesson is History, 
but I always have 100 points from 
physics.

Ege Yılmaz: Do you like 
reading? Who is your favorite 
writer? 

Sümeyye Boyacı: If I like the story, 
I like reading the book, too. I loved 
reading Stefan Zweig’s “The Letter of 
an Unknown Woman”. 

Ege Yılmaz: Do you have a 
dream about the future? What 
is your next goal?

Sümeyye Boyacı: I want to be 
successful at 2019 Malaysia World 
Championship. Right now, I am 
the world champion according to 
the ranking. I believe God will not 
disappoint me. My next goal is to 
be the first Turkish swimmer to be the 
champion of the Paralympics at 2020 
Tokyo Paralympics. 

Ege Yılmaz: You said that you 
are currently having education 
at a Social Sciences High 

“Sümeyye, yüzmede 
olduğu gibi okuldaki 
derslerinde de çok 
başarılı.”

“Sümeyye is very 
successful in her lessons 
as well as swimming.”

“Sporcu psikoloğu 
olarak ‘Uluslararası 
Paralimpik 
Komitesi’nde görev 
alıp, ülkemi ve engelli 
sporcuları temsil etmek 
istiyorum.”
 

“I want to work in 
the ‘International 
Paralympic Committee’ 
as an athlete 
psychologist and 
represent my country 
and the athletes.”

Sümeyye’nin ilk hedefi 
2019 Malezya Dünya 
Şampiyonası’nda, 
2020’de de Tokyo 
Olimpiyatları’nda 
şampiyon olmak.
 
Sümeyye’s goal is to 
be the champion of 
2019 Malaysia World 
Championship and 
2020 Tokyo Olympics. 
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Paralimpik Komitesi’nde görev alıp, 
ülkemi ve engelli sporcuları temsil etmek 
istiyorum.

Ege Yılmaz: Sporcu olarak destek 
alabiliyor musun? Türkiye’de 
engelli bir yüzücü için yeterli 
destek var mı?

Sümeyye Boyacı: Sporcu olarak 
maalesef desteğim yok. Özellikle 
engelli branşlarda destek almak 
daha da zor. Engelli sporcular 
federasyonunda sponsorumuz yok 
denecek kadar az. Bir futbolcunun 
aldığı miktarın yarısından az bir 
bütçeyi tüm yüzme branşları olarak 
kullanmak zorundayız. Engellilerden 
en başarılı sporcular bile, engelli 
olmayan en acemi sporcular kadar 
yarışlara katılamıyor. Federasyonumuz 
maddi imkansızlıklar nedeniyle 
ekipmanlarımızı sağlamakta zorlanıyor.

Ege Yılmaz: Evde annene yardım 
ediyor musun?

Sümeyye Boyacı:  Annem evde 
olmadığında bazen çarşıdan eve yorgun 
geleceğini düşünerek yardım etmek 
istiyorum. Bir keresinde 11 yaşındayken 
ona jest yapmak için barbunya pişirme 
maceram oldu. Evde dolaplar bana 
göre çok yüksek ve boyum da kısa 
olduğu için dolaplara ulaşmam çok 
zor olmuştu. Çok maceralı bir şekilde 
tabakları alabildim. Çocuğum tabii 
çizgi filme dalmışım, yemeği yaktım. 
Sonra internetten yanan yemeği nasıl 
kurtarabileceğimi araştırdım. Şeker 
katarak yeniden pişirdim. Annem 
yemeği çok beğendi, nasıl pişirdiğimi 
sordu. Çok sevindim.

Ege Yılmaz: Sevgili Sümeyye, 
bu güzel söyleşi için sana çok 
teşekkür ediyorum. Hedeflerine 
ulaştığını görmekten bizler de 
mutluluk duyacağız. Bundan 
sonraki yaşamında da sana 
başarılar dilerim.

School. Which occupation do you 
consider? 

Sümeyye Boyacı: I like reading. I 
cannot only be an athlete. I want to 
work in the ‘International Paralympic 
Committee’ as an athlete psychologist and 
represent my country and the athletes.

Ege Yılmaz: Can you get support 
as an athlete? Is there enough 
support in Turkey for a disabled 
swimmer? 

Sümeyye Boyacı: Unfortunately, I 
am not supported as an athlete. Getting 
support is more difficult especially for 
the disabled athletes. We barely have 
sponsors at the Paralympic Committee. We 
need to make use of a budget that is less 
than the half of a soccer player’s income 
for all the swimming categories. The most 
successful disabled athletes cannot attend 
as many races as amateur non-disabled 
athletes. Our federation is having difficulty 
in providing the equipment for us due to 
financial impossibilities.  

Ege Yılmaz: Do you help your 
mother at home? 

Sümeyye Boyacı: Sometimes, when 
she is not home, I want to help her, 
thinking that she might come home tired. 
When I was 11 years old, I had an 
adventure of cooking shell beans to do 
her a favor. Since I was short and the 
cupboards were very high for me, I had 
a hard time reaching them. It was quite 
an adventure for me to take the plates. 
Of course, I was a child. I got carried 
away with a cartoon and burned the 
food. Later, I looked up from the internet 
if I could save it. I added sugar and 
cooked it again. My mother loved it and 
asked how I cooked it. I was very happy. 

Ege Yılmaz: Dear Sümeyye, 
thank you for this lovely 
interview. We would be more 
than happy to see you achieve 
your goals. I wish you success.

2018 Avrupa 
Paralimpik Yüzme 
Şampiyonası’nda 50 
metre sırtüstü S5 
kategorisinde altın 
madalya kazanan 
Sümeyye Boyacı, 
çocukluğundan bugüne 
çok sayda madalya 
kazandı.

Sümeyye Boyacı, 
who won the gold 
medal at 50 meters 
backstroke S5 category 
in 2018 European 
Paralympic Swimming 
Championship, won 
many medals.

“Ülkemizde engelli 
branşlarındaki 
sporculara ne yazık 
ki yeterli destek 
verilmiyor.”

“Unfortunately the 
disabled athletes in 
our country are not 
supported well enough.”

Röportaj  interview / Ege Yılmaz
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SÜMEYYE’NİN HİKAYESİNDE 
SADECE ÇOK ÇALIŞMA VE  

AZİM VAR

Sümeyye doğuştan engelli. Annesine 
küçükken “Büyüyünce kollarım 
çıkacak mı?” diye sorar, annesinden 
de “hayır” yanıtını alırmış. Bunu 
bize gülerek anlatıyor. Daha 4 
yaşındayken annesi onu ayaklarını 
eli gibi kullanabilsin, bacakları 
kuvvetlensin diye yüzmeye 
başlatmış, resim yaptırmaya 
çalışmış. Sümeyye, gerçekten resim 
yapmayı çok sevmiş. Daha sonra 
bir Rus resim öğretmeniyle yolları 
kesişmiş. O da Sümeyye’yi Rusçadan 
çevrilecek bir çocuk kitabı için resim 
yaptırmaya yüreklendirmiş. Sonra 
macera Rusya’da resim sergisine 
kadar devam etmiş. Şimdilerde 
resim yapmak için derslerden 
ve antrenmanlardan fazla vakit 
bulamıyormuş.

Odasının duvarları yaptığı ebrular ve 
resimler, rafları aldığı ödüllerle dolu. 
Şimdiden bir kutu dolusu madalyası 
var. Onlara bakarken gözleri parlıyor.

Kardeşiyle sürekli birbirlerine 
takılıyorlar. Ailesi, özellikle de annesi 
onun yaşamını kolaylaştırabilmek 
için sürekli planlı ve programlı olmak 
zorunda. Evde bazı eşyalar onun 
kullanımına uygun hale getirilmiş. 

Söyleşi yaptığımız günün akşamında 
Sümeyye ve ailesiyle buluşup 
Anadolu Üniversitesi Moda Tasarım 
ve Endüstriyel Tasarım Bölümü 
öğrencilerinin, Sümeyye gibi engeli 
olanların yaşamını kolaylaştırmak 
için geliştirdikleri projelerin sergisini 
gezdik. Sümeyye projeleri inceledi, 
anlamaya çalıştı; “Çok emek 
vermişler, hepsinin ellerine sağlık 
ama bu tasarımların ihtiyaçlarımı 
karşılayabilmesi için üzerinde biraz 
daha çalışılması gerekiyor, çok 
teşekkür ederim.” dedi. Yüzünde 
buruk bir gülümseme vardı.

THERE IS NOTHING BUT HARD 
WORK AND DETERMINATION  

IN SÜMEYYE’S STORY

Sümeyye is disabled from birth. She 
used to ask her mother “Will my arms 
come out when I grow up?” and her 
mother answered “No”. She tells us 
this laughing. When she was 4 years 
old, her mother strived to make her 
paint and put her down for swimming 
so that she could use her legs like her 
hands and they could get stronger. 
Sümeyye really loved painting. Then 
she met a Russian painting teacher. 
She encouraged Sümeyye to make 
paintings for a children’s book that 
would be translated from Russian. Her 
painting adventure continued with a 
painting exhibition in Russia. She says 
that she cannot have enough time 
to paint because of her lessons and 
exercises nowadays. 

The walls of her room are covered with 
the paintings and paper marblings 
she made and the shelves are full with 
the awards she won. She already has 
a box full of medals. Her eyes shine 
when she looks at them. 

She and her brother joke around 
with one another. Her parents, and 
especially her mother, always has 
to be systematical for her comfort. 
Some of the objects in the house were 
modified for her use. 

On the evening of our interview, we 
met Sümeyye and her family to visit 
the exhibition of Anadolu University 
Fashion Design and Industrial Design 
students, in which they exhibited the 
projects they designed to make the 
life of the disabled easier. Sümeyye 
went through the projects and tried 
to understand them. She said, “They 
have put a lot of effort into them. I 
congratulate everyone, but a little more 
work is required for these designs to 
meet my needs.” She had a bitter smile 
on her face when she said that. 

Ege Yılmaz, Sümeyye ve 
kardeşi ile birlikte.

Ege Yılmaz is with 
Sümeyye and her 
brother. 

“Sümeyye, Rusça’dan 
çevrilen bir çocuk kitabı 
için resim çizmiş ve 
bir de Rusya’da sergi 
açmış.”

Sümeyye drew pictures 
for a children’s book 
that has been translated 
from Russian and she 
had an exhibition in 
Russia. 

Sümeyye’nin 
başarısında en önemli 
kişi, onun planlı ve 
programlı çalışmasına 
imkan sağlayan annesi.

The most important 
person for Sümeyye’s 
success is her mother, 
who enables her to 
practice according to a 
schedule.



Binali Kartal’ın, 
Türk Futbolu ve hakemliği 
hakkındaki düşünceleri

Emirhan Turgut: Mr. Binali, 
hello. You are one of the 
Turkish referees with a FIFA 

accreditation, who worked in 
numberless derby and league 
football games including the 
Champions League, UEFA Cup and 
the World Cup qualifying games. 
You are now retired, but you never 
stop. You share your experience 
of your profession with the youth 
on the TV or at special meetings. I 
would like to begin our interview 
by asking you your opinions about 
the selection of players for the 
National Team. 

Binali Kartal: Football players for the 
National Team should be selected by a 
good team of scouts. Scout is a technical 
term and it refers to one of the most 
important roles in the football world. They 

Emirhan Turgut: Binali Bey, 
merhaba. Siz Şampiyonlar Ligi, 
UEFA Kupası, Dünya Kupası 

grup eleme maçı olmak üzere sa-
yısız derbi ve lig maçlarında görev 
alan FİFA kokartlı hakemlerimizden 
birisiniz. Şu anda emeklisiniz ama 
asla boş durmuyor gerek televiz-
yonlarda gerek özel toplantılar-
da mesleki tecrübenizi gençlerle 
paylaşıyorsunuz. Söyleşimize Milli 
Takım’a futbolcu seçimi konusunda-
ki düşüncelerinizi öğrenerek başla-
mak isterim.

Binali Kartal: Milli Takım’a futbolcular iyi 
bir scout ekibi tarafından seçilmeli. Scout, 
teknik bir terim ve futbol dünyasının içindeki 
en önemli kişilerden birini ifade ediyor. İzle-
diği bir maçta futbolcunun fiziksel, taktiksel 
ve mental analizini çıplak gözle yapabilen 
scoutlar, geleceğini yönlendirmek için futbol-

Binali Kartal’s opinions of the  
Turkish Football and Turkish refereeing

Emirhan Turgut interviewed Binali Kartal, who remained in 
the football community and travelled Turkey to support social 
responsibility projects after he quit football refereeing, about 
the Turkish football and refereeing. 

Emirhan Turgut, futbol hakemliğini bıraktıktan sonra camianın 
içinde kalan ve Türkiye’yi adım adım dolaşıp sosyal sorumluluk 
projelerine destek vermeye devam eden spor adamı Binali Kartal 
ile Türk futbolu ve hakemlik üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. 

“Spor dostluk, barış ve 
kardeşlik demektir. 
Dili, rengi olmayan bu 
olaya kesinlikle siyaset 
karıştırılmamalıdır.”

“Sports means 
friendship, peace and 
fellowship. Politics 
should never influence 
sports, which has no 
language or color.”
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Röportaj  interview / Emirhan Turgut

Eski hakem Binali 
Kartal, video hakem 
uygulaması sisteminin 
Türkiye’de yararlı 
olmayacağı görüşünde.

Former referee Binali 
Kartal thinks that 
the video referee 
application will not be 
beneficial in Turkey. 



cuya en doğru yön gösterenlerdir. Futbol-
cunun gelişim potansiyelini ön görebilir ve 
yaptıkları analizlerle yeni bir yıldızı dünya 
futboluna kazandırabilirler. 

Emirhan Turgut: Türk Futbol Fe-
derasyonu her maça gözlemci ve 
temsilci atıyor. Bu gözlemci ve tem-
silciler sadece saha olaylarını mı 
gözlemliyorlar? Scoutların yaptık-
ları görevi de yapamazlar mı?

Binali Kartal: Hayır, yapmazlar. Bir kere 
temsilci sadece sahanın ve şartların oluşma-
sını kontrol eder. Gözlemciler ise müsaba-
kanın hakemini izlerler. Yani temsilci işini 
yaparken sahadaki futbolcuyu ve maçı 
takip edemez. Tabii burada gözlemcinin 
de hakemi takip edemediğini söylemem 
gerekiyor. Örneğin bir müsabakaya gitti-
ğinizde Galatasaray veya Fenerbahçeli 
futbolcuyu izlerken siz rakip takımdaki 
oyuncuyu izlemezsiniz. Çünkü onların ne 
yaptığı sizi ilgilendirmez. Scoutlar futbolcu 
takip ederken, onları takip eden kişiler de 
farklı meziyetlere sahip insanlardır.

Emirhan Turgut: Futbolda bir süre-
dir gündemde olan ‘Video Hakem 
Uygulaması’ ülkemizde de kulla-
nılmaya başlandı. A seviyedeki 
milli takımların oynadığı hazırlık 
maçlarından, alt yaş kategorilerin-
de düzenlenen turnuvalara kadar 
birçok farklı düzeyde test edilen bu 
uygulama sizce başarılı olacak mı?

Binali Kartal: Büyük bir kesim bu uygula-
manın çok iyi olacağını inanıyor ama ben 
teknolojiden ziyade insan odaklı olmaktan 
yanayım. Ben bu uygulamaya en başından 
beri karşı çıktım, hala daha karşısındayım. 
Türkiye’de her hafta 53 profesyonel müsa-
baka oynanıyor ve bu 53 müsabakanın 
sadece 9’unda video hakem uygulaması 
kullanılıyor. Bu uygulama başladıktan sonra 
maçın içerisinde hatalar daha çok olmaya 
başladı, tabii böylece heyecan da keyif 
de kaçmış oldu. Aslında video hakemliği 
hataları önlemek amacıyla çıkarılan bir 
uygulama ve dünyanın çeşitli ülkelerinde 
başarıyla kullanılıyor. Ama bu uygulama 
bizim ülkemizde ne yazık ki sağlıklı yürü-
müyor. Bizim teknolojiye sığınmak yerine 
kaliteli hakem yetiştirmemiz gerekiyor.

Emirhan Turgut: Geçmiş yıllarda 
sizinle yapılan bir söyleşide; “Ana-
dolu’yu bu ülkenin değerlerini gör-
mek için karış karış geziyorum.” 

can analyze a football player they observe 
during a match physically, tactically and 
mentally with their bare eyes. They are the 
ones who guide the players the best for 
their future careers. They can predict the 
development potential of the football player 
and they can open the way for a new 
world star through their analyses. 

Emirhan Turgut: Turkish Football 
Federation assigns a representative 
and an observer for each game. 
Do these representatives and 
observers only observe the events 
that take place on the pitch? Cannot 
they do what scouts do, too? 

Binali Kartal: No, they cannot. The 
representative only checks the pitch and 
its conditions. The observers, on the other 
hand, watch the referee of the game. 
This means that the representative cannot 
observe the football players or the game 
while he/she does his job. I must add that 
the observer cannot follow the referee, 
as well. For example, when you watch a 
football game, you watch the Galatasaray 
or Fenerbahçe’s football players. You do 
not watch the opposing team’s players 
because it is not of your concern what they 
do. While scouts look out for the football 
players, those who look out for them have 
different qualifications.

Emirhan Turgut: The ‘Video Referee 
Application’, which has been used 
in football for a while started to 
being used in our country, too. It 
is being tested in many different 
levels; from class A national teams’ 
qualification games to early age 
category tournaments. Do you 
think it will be successful? 

Binali Kartal: Many people think that this 
application will be great, but I prefer being 
human-oriented rather than technology-
oriented. I have opposed this application 
from the very beginning and I still do. Each 
week 53 professional games take place 
in Turkey. Only in 9 of these games, the 
video-referee application is used. In-game 
mistakes became more often after this 
application began. This kills the excitement 
of the game. In fact, video refereeing is an 
application that aims to prevent errors. It 
is widely used around the world correctly. 
Unfortunately, it is not applied healthily in 
our country. We need to be able to raise 

“Maçlar bizler için birer 
oyundan ibarettir.”

“The matches are 
nothing but games for 
us.”

“Televizyon 
programlarında yapılan 
yorumlar hakemlere de 
futbolculara da bir katkı 
sağlamıyor.”

“The comments made on 
TV shows do not do any 
good for the referees or 
the players.”
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“Maç sırasında 
temsilci, görevini 
yaparken bir başka 
göreve odaklanamaz. 
Gözlemciler ise 
müsabakanın hakemini 
izlerler.”

“The representative 
cannot focus on another 
task, while he/she does 
his job during the game. 
The observers, on the 
other hand, watch the 
referee of the game.”
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good referees instead of taking advantage of 
the technology. 

Emirhan Turgut: You stated in a 
past interview that you have been 
travelling every inch of Anatolia to 
witness the values of this country. 
You conducted your jubilee match on 
May 15, 2004. It has been 15 years. 
So, why are you not in the Central 
Referees Committee? 

Binali Kartal: I am not in the Central 
Referees Committee because I do not like 
the video-referee system and I am always 
frank with my criticism. Most of my managing 
colleagues lack being on the field. However, 
you can see everything clearly on the field. 
You can see the players as well as the 
referees in Hakkari, Kars or Trabzon. I saw 
them and I brought them to Turkish football. 
I will continue to do so. If Central Referees 
Committee gives you an assignment, you 
be there. If they do not, there is nothing you 
can do. Of course, I wish to be there. Then 
again, I claim that I can bring much better 
conditions to refereeing in Turkey. Because 
I am on the field, travelling every inch of 
Anatolia. Cüneyt Çakır is a fine referee, 
who represents us in the world. We worked 
together and I am proud of it. We can direct 
world refereeing, only if we hold on to our 
values. 

Emirhan Turgut: They say refereeing 
is getting more professional these 
days. Some referees have contracts. 
Can you please share your opinions 
about this? 

Binali Kartal: They intended to raise 
referees at a school, made a contract with 
Anadolu University but it did not work. They 
tried giving a special training to the referees; 
that did not work either. Good referees come 
from the sand pitch. You cannot be a referee 
in a short time. Being a referee requires 
experience. Some say that younger referees 
are required. Referees cannot be younger, 
because experience comes with age. Since 
the concept of professionalism is different 
in our country than in Europe, professional 
refereeing does not work for us. 

Emirhan Turgut: Thank you for sharing 
your valuable thoughts with us. 

Binali Kartal: Thank you. I wish you 
success in your education and career. 

demişsiniz. Jübile maçınızı da 
15 Mayıs 2004’te yönetmişsiniz. 
Aradan 15 yıl geçmiş. Peki, siz ne-
den Merkez Hakem Komitesi’nde 
yoksunuz?

Binali Kartal: Ben Merkez Hakem 
Komitesi’nde yokum, çünkü video hakemlik 
sistemini sevmeyen ve her zaman eleştirile-
rimi açıkça söyleyen biriyim. Ülkemizde bu 
işin başına gelen arkadaşlarımızın çoğu 
aslında sahada olmayan kişiler. Oysa 
siz alanda olunca her şeyi net görüyorsu-
nuz. Hakkari’deki, Kars’taki, Trabzon’daki 
çocuğu da hakemi de görüyorsunuz. Ben 
de gördüm ve onları Türk futboluna, Türk 
hakemliğine kazandırdım. Böyle yapma-
ya da devam edeceğim. Merkez Hakem 
Komitesi size görev verirse orada da olur-
sunuz, görev vermezlerse yapacağınız bir 
şey yoktur. Tabii ki gönlüm orada olmak-
tan yana. Üstelik günümüzdeki hakemliği 
çok daha iyi yerlere getireceğimi iddia 
ediyorum. Çünkü sahada ve alandayım, 
Anadolu’yu karış karış geziyorum. Bugün 
dünyada bizi temsil eden bir iyi hake-
mimiz var; Cüneyt Çakır. Birlikte çalıştık 
onunla ve bundan da gurur duyuyorum. 
Biz gerçekten dünya futboluna hakemlik 
olarak yön verebiliriz, yeter ki değerlerimi-
ze sahip çıkalım.

Emirhan Turgut: Günümüzde ha-
kemliğin profesyonelleştiği söyle-
niyor. Bazı hakemlerle sözleşme 
yapılıyor. Bu konudaki düşüncele-
rinizi öğrenebilir miyiz?

Binali Kartal: Hakemleri okulda yetiş-
tirelim dediler, Anadolu Üniversitesi ile 
sözleşme yaptılar ama olmadı. Hakemlere 
özel eğitim verelim dediler, o da olmadı. 
Hakemler toprak sahada yetişir. İki günde 
hakem olunmaz, hakemlik tecrübeyle olur. 
Hakemlikte gençleştirme gerekiyor denili-
yor, hakemlikte gençleştirme de olmaz çün-
kü tecrübe zamanla kazanılır. Profesyonel 
hakemlik Türkiye şartları altında olmuyor 
çünkü bizdeki ile Avrupa’daki profesyonel-
lik anlayışı farklı. 

Emirhan Turgut: Değerli düşüncele-
rinizi bizlere açıkladığınız için çok 
teşekkür ederiz.

Binali Kartal: Ben de sizlere teşekkür 
ediyor, eğitim hayatınızda ve mesleğinizde 
başarılı olmanızı temenni ediyorum. 

“Okullu hakem olmaz. İyi 
hakemler toprak sahada 
yetişir.”

“A school doesn’t raise a 
referee. Good referees 
come from the sand 
pitch.”

Röportaj  interview / Emirhan Turgut
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“Ülkemizdeki hakemliği 
çok daha iyi yerlere 
getireceğimi iddia 
ediyorum. Çünkü 
sahada ve alandayım, 
Anadolu’yu karış karış 
geziyorum.”

“I claim that I can bring 
much better conditions 
to refereeing in Turkey. 
Because I am on the 
field, travelling every 
inch of Anatolia.”

Emekli Hakem Binali 
Kartal, Türk futbolu ve 
hakemlik konularındaki 
düşüncelerini Avaz 
dergisi okurları için 
açıkladı.

Retired referee Binali 
Kartal explained his 
opinions of Turkish 
football and refereeing 
for the readers of Avaz 
magazine. 
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