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Merhaba Sevgili Okurlar,

İçinde olan, uğraşan, emek veren 
arkadaşlar bilirler; yazıp çizme işleri 
biraz insanın kendini duyabildiği, 
dinleyebildiği dingin vakitlere özlem 
duyar. Benim yazımı bu kadar 
geciktirmiş olma sebebim de budur; 
kendimle konuşabilmeyi bekliyordum. 
İlk bakışta biraz tuhaf gelebilir 
kulağa ama evet ara sıra kendi 
kendimle konuşurum... Aslında sık sık 
konuşurum fakat bu çoğunlukla sessiz 
bir sesle olur. Sessizliği bozabildiğim 
vakitler de işte içsesimi kağıda, 
kaleme; sözcüklere dökebildiğim 
vakitler oluyor. Bir süreç bu çoğunlukla, 
zaman alıyor, bazen kendinizle 
kavga etmeniz sonra barışmanız, 
yoğunlaşmanız ve sindirmeniz 
gerekiyor ki duru bir biçimde açığa 
çıkabilsin.

İnsan hayatın herhangi bir döneminde, 
çeşitli şekillerde kendini ifade 
edebilmeye, özellikle özgürce ifade 
edebilmeye ihtiyaç duyuyor. Tabii işin 
içine özgürlük girince birinci tekil adına 
düşünmek yerine çoğul zamirlerle de 
düşünmek gerekiyor... Nihayetinde 
karşımıza içinde yaşadığımız çevreler, 
gruplar, topluluklar, toplumlar çıkıyor. 
“Bir arada yaşayabilmek” başlı başına 
bir kavram haline geliyor. Ben, sen, 
o, biz, siz, onlar diye ayrılıyor; sonra 
yeniden biz, hepimiz diye tek bir bütün 
haline geliyor. 

Yaşama şeklimiz itibariyle içinde 
bulunduğumuz “biz” in anlam ve 
önemi; sanıyorum öncelikle birey 
olarak, tek ve değerli olan “ben”e 
verdiğimiz önemle doğru orantılı. 
Kendimize ne kadar saygı duyuyorsak 

çevremize de o kadar; kendimizi 
ne kadar seviyorsak çevremizi de o 
kadar... Ne kendimizi ayrı tutabiliyoruz 
bu bütünden, ne de bu bütün bizi 
dışlayabiliyor. İçinde yaşadığımız 
dünya da tıpkı evren gibi bu küçük 
kuralla işliyor. Herhangi birimizin 
küçücük bir sıkıntısı bambaşka 
bir yerde hiç tanımadığımız birinin 
derdi haline gelebiliyor. Aynı şekilde 
bir dostumuzun mutluluğu, bizim 
kendi mutluluğumuza dönüşebiliyor. 
Bu bütünün idraki ile yaşadığımız 
takdirde; içinde bulunduğumuz –belki 
de insanlığa özgü- sorunların bir 
çoğuna çözüm bulabilmemiz mümkün 
olabilir. Yeter ki farkında olalım. 
Kendimizi, dünyayı, hayatı olduğu 
gibi kabul edebilmek, sevebilmek, 
saygı gösterebilmek öncelikle o 
kendine özgü hallerinin ne kadar güzel 
olduğunu farkedebilmekten geçiyor. 
Bir an durup pencereden dışarıya 
bakmaktan ve içimize çekebildiğimiz 
o güzel nefesin tadına varabilmekten 
geçiyor. 

Sevgili Okurlar,

Avaz Gençlik Dergisi işte tam da böyle 
bir içtenliğin, samimiyetin ürünü. 
Öğrencilerimizin üslubu, yaşam tarzları 
derginin ruhuna işlemiş ve dergiyi 
özgün bir örnek haline getirmiş. 
Bu anlamlı ve hoş projeyi hayata 
geçiren, emek veren tüm çalışma 
arkadaşlarıma ve öğrencilerimize 
özellikle kendileri olmaya cesaret 
edebildikleri için teşekkür ediyorum. 
Okuduğunuz her sayfanın tıpkı 
aldığınız her nefes gibi tadını 
çıkartmanızı diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Dear Our Readers, 

The people who write need some 
peaceful hours to listen and hear 
themselves. This is the reason why 
I have postponed writing; I was 
waiting to hear my inner voice. At 
first, it may sound weird, but this 
is the truth: sometimes listen to 
myself and talk to myself… Actually 
I talk to myself frequently but this is 
a chat with small voice. When I am 
ready to speak aloud, I start writing. 
This is a process, it takes time, 
sometimes you fight with yourself, 
then calm down and start thinking 
to produce a clear product. 

People need to express themselves 
freely. When it comes to freedom, 
one should not only think about 
himself but about the others... 
There is an environment in which we 
live, there are groups, communities 
and societies which we belong to. 
“Living together” is a concept on its 
own. The life is seperated as me, 
you, he/she, we and they; but then 
they come together to form a single 
whole. 

I believe that the importance 
and meaning of “being together” 
is parallel to the importance of 
concept of the “self”. We respect 
the environment as much as we 
respect to ourselves; we love our 
environment as much as we love 
ourselves… We cannot detach 
ourselves from this whole and this 
whole cannot exclude us in the 
cold. Our world and the universe are 
directed with these simple rules. 

Any small problem of us can be a 
trouble for another person that we 
don’t know. Likewise, happiness 
of one of our friends can be our 
happiness. If we understand the 
system of the whole, we can create 
solutions for the problems. The key 
term is “awareness”. We need to 
realize the beauty of the world and 
life in order to develop self-respect 
and self love. We should just stay 
calm for a moment and feel the 
beauty of the fresh air coming 
inside, when we open the window. 

Dear readers,

Avaz Magazine is the product of 
such sincerity. The tone and life 
styles of our students are reflected 
in the magazine and create an 
original product. I would like to thank 
my colleagues and our students 
who have the brass to reflect on 
themselves. I wish every page will 
make you feel like breathing. 

With love and respect.
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Marmara College IB (Inter-
natıonal Baccalaureate) students 
found the opportunity to attend 
the second DAŞMUN Conference 
in which UN meetings are animat-
ed by students in form and con-
tent and students coming from all 
corners of Turkey discuss actual 
world affairs. MUN (Model Unıted 
Nations), the purpose of which is 
to develop the world vision of stu-
dents and to solidify the principles 
of democracy is a simulation study 
aiming at encouraging a universal 
and democratic perspective in in-
ternational relations.  

At the meeting we attended 
under the guidance of our geog-
raphy teacher Necef Zaloğlu, the 
opening speech was given by our 
student Ambassodor Betül Sıtkı. 
At the conference attended by 
two hundred and fifty students 
from twenty one schools this year 
our IB students Naime Önal, Meli-
sa Ulufi, Hazal Cebir, Cem Candan, 
Rana Batır and Şeyda Yılmaz suc-
cessfully represented Central Af-
rica countries at the committees 
of “Disarmament,” “Human Rights,” 
“Politics,” “Environment,” and “Spe-
cial.”

B
irleşmiş Milletler top-
lantılarının içerik ve 
şekil olarak öğrenciler 
tarafından canlandı-
rıldığı, Türkiye’nin dört 

bir tarafından gelen öğrencilerin, 
gerçek dünya meselelerini tartış-
tığı bu yıl ikincisi düzenlenen DAŞ-
MUN Konferansı’na Marmara Koleji 
IB(Internatıonal Baccalaureate) 
programında yer alan öğrencileri-
mizle katılma fırsatı bulduk. Esas 
amacı öğrencilerin dünyaya bakış 
açılarını geliştirmek ve demokrasi 
ilkesini pekiştirmek olan MUN (Mo-
del Unıted Nations) aynı zamanda 
uluslararası ilişkilerde evrensel ve 
demokratik bakış açısı kazandıran 
bir simülasyon çalışmasıdır.

Okulumuz Coğrafya öğretmen-
lerinden Necef Zaloğlu danışman-
lığında katıldığımız toplantıda açılış 
konuşmasını öğrencimiz Ambas-
sodor Betül Sıtkı yaptı. Bu yıl yirmi 
bir okul ve iki yüz elli öğrencinin yer 
aldığı konferansa okulumuz IB sınıfı 
öğrencilerinden Naime Önal, Meli-
sa Ulufi, Hazal Cebir, Cem Candan, 
Rana Batır, Şeyda Yılmaz da Cent-
ral Africa ülkelerini bulundukları 
“Dısarmament”, “Human Rıghts”, 
“Political”, “Envıronment”, “Speci-
al” komitelerinde başarıyla temsil 
ettiler.

Marmara Koleji IB Sınıfları Daşmun’14’teydi

Marmara College IB Classes Were At Daşmun-14

Haber / News: Necef Zaloğlu
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2014-2015 ARMABEY PROJE PLANLAMA 
TOPLANTISI ATİNA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Özel Marmara 
Koleji, Bod-
rum Marmara 
Koleji, Bey-
kent Okulları,-

Yunanistan’ın Selanik  ve Ati-
na kentlerindeki Aristotelio, 
Mamalouka ve Paidagogiki 
Protoporia Okulları’nın   or-
taklaşa gerçekleştirdiği  AR-
MABEY  Projesi’nin   planla-
ma toplantısına  bu yıl 25 Ekim 2014 tarihinde Atina’daki 
Paidagogiki Protoporia Okulu ev sahipliği yaptı. Proje çer-
çevesinde, Türk ve Yunanlı  öğrenciler  belirlenen bir  tema 
üzerinde çalışacaklar ve ürettikleri projeleri Nisan ayında 
tekrar Protoporia Okulu’nda   bir araya gelerek sunacak-
lar. Aristotelio Koleji ise Mart ayında düzenlenecek olan 
Model United Nations Konferansı’na ev sahipliği yapacak. 
Proje kapsamında ayrıca öğretmen değişim programı da 
yer almakta olup Türk ve Yunanlı öğretmenler Şubat ayı 
içerisinde bir hafta süre ile diğer bir okulda görev yapa-
caklar.

Öğrencileri araştırmaya yönlendiren, sosyal ve kültürel 
anlamda gelişimlerini sağlayan ve yaratıcılık becerilerini 
ortaya çıkarmaları için teşvik eden ARMABEY projesi, eği-
tim adına atılan önemli adımdır.

 The planning meeting 
of ARMABEY project which 
has been carried out with 
the cooperation of Marma-
ra Private College, Bodrum 
Marmara College, Beykent 
Schools, and Aristotelio, 
Mamalouka and Paidagogiki 
Protoporia Schools in Thes-
saloniki and Athens in Gree-

ce was hosted by Paidagogiki Protoporia School in Athens 
this year in 25th October 2014. Within the project, Turkish 
and Greek students are going to study on an assigned 
theme and come together Protoporia School in Athens in 
April to present their prospective projects. And Aristotelio 
College is going to host the Model United Nations Confe-
rence to be held in March this year. Within the scope of 
the teachers exchange programme as part of the proje-
ct, Turkish and Greek teachers are going to teach in each 
others’ schools for a week within February. 

Encouraging students for research, supporting their 
social and cultural development and unearthing their cre-
ative skills, ARMABEY project is an important step taken 
in the name of education. 

2014-2015 ARMABEY PROJECT PLANNING  
MEETING WAS HELD IN ATHENS 
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Ö
zel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 
öğrencileri, Multi Medya okulu’nun 
konuğu olarak beşinci kez alman-
ya’nın Hannover kentindeydi.

İki okulun beş yıldır birlikte yürüttükleri 
“2 Kent 2 Dünya” adlı uluslararası pro-

jenin Hannover turu, 5-12 Ekim 2014 tarihleri arasında 
gerçekleşti. Bu yılki mesleki eğitim gezisine, proje sorum-
lusu Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi Meslek Dersleri 
Öğretmeni Şadan Alptekin, Marmara Eğitim Kurumları ka-
meramanı Tayfun Uzer ve beş öğrenci ile birlikte katıldı. 
Bugüne kadar iki okuldan 60 öğrencinin yararlandığı pro-
jeye bu yıl katılan beş öğrenci, MMBBS okulunun stüdyo-
larında radyo televizyon program çalışmaları yaptı. Ayrıca 
öğrenciler Hannover, Hamburg ve bir masal kenti Celle’de 
de aktüel çekimlerde bulundular. 

Marmara Private anatolian Vocational High Scho-
ol students were in Hannover, Germany for the fifth 
time as the guest of Multimedia School. 

Hannover tour that the two school organized toget-
her within the international project of “2 Cities, 2 Worlds” 
was held betweeen 5 and 12 October 2014. Marmara 
Private Anatolian Vocational High School teacher and 
the project officer Şadan Alptekin and Marmara Educa-
tion Institutions cameraman Tayfun Uzer attended this 
year’s professional development tour in company with 
five students. The students who attended the proje-
ct that has been benefited by 60 students from both 
schools found the opportunity to make Radio&TV prog-
ramme studies at the studios of MMBBS school. Moreo-
ver, students made shootings at Hamburg, especially at 
Celle, the city of tales.

2 KENT 2 DÜNYA
“Hannover Projesi Beşinci Yılında”

2 CITIES, 2 WORLDS
Hannover Project in Its 5th Year 

Haber / News: Şadan Alptekin - Fotoğraf / Photos: Atahan Hoşcan- Anar Mamedov
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Bilgi çağının gerektirdiği 
donanıma sahip, bir 
üst öğrenime hazır, 
yaşam boyu öğrenmeyi 

öğrenmiş, ulusal kimliği ile gurur 
duyan, ülkesini başarıyla temsil 
edebilen dünya vatandaşları 
yetiştirmek” misyonu ile 
eğitim veren Marmara Eğitim 
Kurumları bünyesindeki Özel 
Marmara Anaokulu ve Özel 
Marmara İlkokulu, 8 Ekim 2014 
tarihinde Uluslararası Bakalorya 
Organizasyonu tarafından İlk 
Yıllar Programı -(PYP) dalında tam yetki alarak “IB Dünya Okulu” 
statüsü kazanmıştır.

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu, kültürler arası anlayış 
ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmayı 
amaçlayan, araştıran-sorgulayan, bilgili, ilkeli, dengeli, eleştirel 
düşünen, iletişim kurabilen, duyarlı, riski göze alan ve dönüşüm-
lü düşünen gençler yetiştirmeyi hedefleyen bir kuruluştur. Bu 
amaçla önerilen dört eğitim programı ile dünyadaki farklı kimlik 
ve kültürdeki 3-19 yaşlar arasındaki öğrencilerin hızla küresel-
leşen dünyada yaşamak ve çalışmak için, entellektüel, kişisel, 
duygusal ve sosyal becerilerinin geliştirilmesinde destek olur.

Okullarımızda 3-11 yaşlarındaki öğrenciler için önerilen PYP-
İlk yıllar programı çalışmaları adaylık tarihinden itibaren titiz ve 
temkinli bir çalışma ile sürdürülmüştür. Hazırlanan PYP eylem 
planı doğrultusunda, hedeflenen zamanlarda sonuçlanan çalış-
malarımız ön hazırlık ve öğretmen eğitimleri ile başlamıştır. PYP 
çerçeve programı gereklilikleri ile MEB müfredatı hedef ve kaza-
nımlarının örtüştürülmesiyle hazırlanan PYP Sorgulama Progra-
mı her yıl gözden geçirilerek geliştirilmiştir.

Başarılı bir ön otorizasyon ziyaretinden sonra uygulamaları-
mızın geliştirilmesi ve kuruma yeni katılan öğretmenlerimizin IB 
eğitimlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleşen otorizas-
yon ziyaretiyle Özel Marmara Anaokulu ve Özel Marmara İlkokulu 
PYP-İlk Yıllar Programı kapsamında “IB Dünya Okulu” olarak ilan 
edilmiş ve tüm dünyada ortak bir felsefe ve uluslararası eğitim 
anlayışına sahip seçkin okullar arasında yerini almıştır. 

Within the body of Marma-
ra Education Institutions giving 
education with the mission of 
“raising world citizens who have 
the necessary skills and know-
ledge required by the informa-
tion era, are well-prepared for 
the next stage of their educa-
tion, are lifelong learners, are 
proud of their national identity 
and represent their country 
successfully, Marmara Private 
Kindergarten and Marmara Pri-
vate Elementary School gained 
the status of “IB World School” 

receiving full authorization by International Baccalaureate Or-
ganization in the branch of Primary Years Programme (PYP) in 
September 8, 2014.

International Baccalaureate Organization is an establish-
ment that aims at creating a better and a more peaceful world 
through intercultural consideration and respect, and at raising 
interrogating, knowledgeable, balanced, critical-minded, com-
municative sensible and reflectively-thinking individuals who 
are interested in researching other cultures. With its four edu-
cation programmes offered for this purpose, IBO supports the 
intellectual, personal, moral and social development of 3-19 
age group students with different identities and cultures throu-
ghout the rapidly globalizing world. 

Studies for the PYP (Primary Years) Programme offered for 
students of 3-11 age group were studiously carried on as from 
the nomination date. In line with the PYP action plan, our studies 
for authorisation started with preliminary preparations and te-
acher training. PYP Interrogation Programme prepared with the 
adaptation of the requisites of PYP framework programme to 
the curriculum of the Ministry of National Education was deve-
loped by way of annual reviews. 

Following a successfull pre-authorisation visit and the de-
velopment of our implementations as well as the completion 
of the IB training of our new teachers, Marmara Private Kin-
dergarten and Marmara Private Elementary School are decla-
red “IB World Schools” within the scope of PYP (Primary Years) 
Programme and took its place among the distinguished schools 
adopting a global and international philosophy of education. 

MARMARA PRIVATE KINDERGARTEN AND MARMARA PRIVATE ELEMENTARY 
SCHOOL TOOK THEIR DISTINGUISHED PLACE AMONG “IB WORLD SCHOOLS”

ÖZEL MARMARA ANAOKULU VE ÖZEL MARMARA İLKOKULU 
“IB DÜNYA OKULLARI” ARASINDA SEÇKİN YERİNİ ALDI
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Uluslararası Bakalorya Diploma Programı 
-  IBDP,   1968 yılında kurulup uluslararası 
eğitim alanında öncülük yapan, Uluslarara-
sı Bakalorya Organizasyonu IBO tarafından 
yürütülen, lise öğretimin son iki yılında öğ-

renim gören öğrenciler için tasarlanmıştır. IB, halen İlk Yıl-
lar (PYP), Orta Yıllar (MYP) ve Diploma Programı (DP) olarak 
adlandırılan her üç programıyla 147 ülkede, 3938 okulda 
okuyan  1.234.000  öğrenciye hizmet vermektedir. Ülke-
mizde, IBO tarafından belirlenen standartlara sahip ve IBO 
denetiminden geçerek IB Diploma Programını uygulamak 
üzere yetkilendirilmiş, toplam33 lise bulunmaktadır.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı öğrencileri 
üniversite öğrenimine ve hayata en iyi şekilde hazırlayan 
ve “uluslararası” sıfatı taşıyan kapsamlı bir öğretim prog-
ramıdır. Programın gerekliliklerini yerine getiren ve merke-
zi olarak yapılan “bitirme sınavlarında” başarılı olan öğren-
ciler, çağdaş yaşam biçimi için gerekli disiplin ve becerileri 
edinmiş; sorumluluk bilinci kazanmış ve üniversite öğreni-
mine olduğu kadar hayata da hazırlanmış olurlar. Bu ne-
denle IB Diploma programına ilgi giderek artmakta, daha 
fazla öğrenci mezun olmakta ve üniversiteler bu diploma-
ya sahip öğrencileri çekmektedirler.

İstanbul Özel Marmara Koleji, 2008 yılında Uluslararası 
Bakalorya Organizasyonu tarafından bu programı uygula-
mak üzere yetkilendirilmiş ve “Dünya Okulu” statüsü ka-
zanmıştır. Bodrum Marmara Koleji ise 1 Eylül 2013 tarihi 
itibariyle “Dünya Okulu” adaylık statüsü kazanmış ve IB 
Diploma Programını uygulamak üzere yetkilendirme zi-
yaretine hazırlanmaktadır. Bu ziyaret IBO tarafından 2-3 
Mart 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

International Baccalaureate Diploma Programme (IB 
DP) has been designed in 1968 for the students receiving 
the last two years of their high school education by the 
International Baccalaureate Organization pioneering 
international education since 1968. IB still renders 
service to 1.234.000 students from 3938 schools in 147 
countries with its three programmes entitled PYP (Primary 
Years), MYP (Middle Years) and DP (Diploma Programme). 
In our country there are 33 high schools in total that have 
been authorized to implement IB DP after the necessary 
checks held by IBO.

International Baccalaureate Diploma Programme is an 
extensive “international” education programme preparing 
students for university education and life in the best way. 
Students who meet the requirements of the programme 
and prove successful at the centrally held “exit tests” not 
only acquire the discipline and skills as well as the sense 
of responsibility required by contemporary life and are 
prepared for life as well as for university education. For 
this reason, IB Diploma Programme increasingly gains 
currency all around the world, while more and more 
students graduate from this programme and universities 
increasingly draws students with IB diploma. 

Istanbul Marmara Private College was authorized 
to implement the programme and was given the 
status of “world school” by International Baccalaureate 
Organization in 2008. And Bodrum Marmara College 
gained nomination for the status of “world school” 
in September 1, 2013  and is now preparing for the 
authorization visit so as to implement the IB Diploma 
Programme. The visit will be made on the dates of 2-3 
March 2015 by IBO. 

Haber / News : Fikret Özgenç 

BODRUM ÖZEL MARMARA KOLEJİ ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA 
PROGRAMI (IB DP) YETKİLENDİRME ZİYARETİNE HAZIRLANIYOR.

BODRUM pRıvate MaRMaRa cOllege ıs pRepaRıng fOR the ınteRnatıOnal 
BaccalaUReate pROgRaMMe (ıB Dp) aUthORızatıOn vısıt 
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Haber / News : Zülal Eroğlu

CEM CANDAN İRLANDA  
1. ULUSLARARASI  FORUMU’NDA

CEM CANDAN WAS AT THE 1ST  
INTERNATIONAL FORUM, IRELAND 

Özel Marmara Koleji 12-IB 
sınıfından Cem Candan, 28 Ekim- 
3 Kasım 2014 tarihleri arasında 
gerçekleşen Avrupa Gençlik Par-
lamentosu İrlanda 1. Uluslararası 
Formu’na katılarak Türkiye’yi ve 
okulunu başarıyla temsil etmiş-
tir.

15. Uluslararası Avrupa Gençlik 
Parlamentosu Ulusal Seçim Kon-
feransı’nda 25 liseden yaklaşık 
140 delegenin katıldığı, İngilizce 
dil yeterliliği, bilgi düzeyi, liderlik 
vasıfları, aktif katılım ve takım 
çalışması uyumluluğu kapsamın-
daki kriterler boyunca incele-
nerek yapılan değerlendirmeler 
sonucunda başarılı bulunup Tür-
kiye delegesi olarak seçilmiştir.

Bu seneki teması “Teknoloji ve 
Yenlik için Yeşil ışık” olan bu fo-
ruma toplam 25 farklı ülkeden 
toplam 150 delege katılmıştır.

Marmara Private College 12-
IB Class student Cem Candan 
successfully represented both 
our country and school at the 
1st International Forum of 
European Youth Parliament held 
in Ireland between the dates 28 
Octpber- 3 November 2014. 

At the National Election 
Conference of the 15th 
International European Youth 
Parliament attended by almost 
150 delegates from 25 high 
schools, Cem Candan was 
selected as Turkey delegate 
having been considered 
successful in terms of 
adaptation to the criteria of 
English proficiency, knowledge 
level, leadership skills, active 
participation and team work. 

150 delegates from 25 
countries attended the forum 
the theme of which was “Gren 
Light for Technology and 
Innovation” this year.  
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B
ir sonbahar daha geldi ve Bolu o güzel coğrafyasıyla 
yine bizi çağırdı. Bir cumartesi günü öğrencilerimizle 
yollara düştük. Yıllardır yakın köylerde benzer ça-
lışmalar yapmamıza rağmen geçen yıl doğa insa-
nı Serdar Kılıç’ın bizimle tanıştırdığı Alpağut köyü 

gönlümüzde çok özel bir yer edinmişti ve biz de hasretle yollara 
düştük. Bu defa köye varmadan Bolu çevresinin güzelliklerini 
öğrencilerimize daha iyi tanıtalım istedik ve özel bir programla 
yola çıktık. Kendine has doğasıyla biz şehirde yaşayan insanların 
nefes alması için adeta yanı başımızda duran cennet toprakları, 
mis gibi temiz havası, o muhteşem ormanları ve sıcacık insanıy-
la varlığı çok eskilere dayanan Bolu ilçelerinden Göynük, hemen 
yakınındaki Mudurnu ve sırtını yanındaki dağlara dayamış nefis 
görüntüsüyle Abant Gölü’nü ilk gün için öğrencilerimize tanıt-
mak istediğimiz rotamız olmuştu.

Gençlerimiz, bu eşsiz güzellikteki coğrafyayı bilsinler ve par-
ke taşlı yollarıyla dar bir vadi yamacındaki eski mimarideki konak-
ları, kendine özgü rengarenk güzel yazmalı gül yanaklı ninelerin 
güler yüzünü, elinde bastonuyla yürüyen dedelerini görsünler.

Dört okuldan beş öğretmen, otuz sekiz öğrenci usul usul 
yağan yağmurla yola çıkmıştık. Yol boyunca yağmur hep bizim-
leydi; olsun Bolu yağmuruyla daha da güzel olmuyor mu ki? Yol 
boyunca üzerimizde tatlı bir dinginlik vardı ve öyle de devam etti. 
İçimizde yeni yerler, yeni insanlar tanıyacak olmamızın tatlı he-

Another fall came and Bolu called us again with its beautiful 
geography. We set off with our students on one Saturday. 
Although we have been carrying out such projects in nearby 
villages for years, Alpagut village which Serdar Kılıç, the Man 
of Nature introduced us last year had a special place in our 
hearts, so we set off toward the village with longing. This time 
we wanted to introduce the beauties of the vicinity of Bolu 
to our students in a more detailed way and we set off with a 
special programme. Göynük, one of the ancient districts of Bolu, 
its nearby district Mudurnu and the Lake Abant were the first 
places we want to introduce our students with their heavenly 
landscapes, fresh air, gorgeous forests and warmblooded 
people. 

We wanted our youngsters to see this geography beyond 
comparison with its beauty, its ancient estates at the narrow 
sides of valleys, the smile of the merry grannies with their 
colourful headscarves and the grandpas walking with their 
walking sticks. 

We set off with five teachers and thirty eight students from 
four schools in a rainy weather. The rain were with us all along the 
way, so be it. For Bolu was more beautiful under rain. There was 
a sweet tranquility upon us along the way and this continued. 
When the excitement of the expectation of meeting new 
people and seeing new places united with the foggy and rainy 

Yazı / Article : Sedat Toy

“SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM” 
SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ İÇİN BOLU’DAYIZ

WE ARE IN BOLU FOR OUR SOCIAL 
RESPONSIBILITY PROJECT “SUSTAINABLE LIFE” 
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yecanı, sonbaharın sisli yağmurlu havasıyla birleşince daha da 
farklı bir güzellik kazanmıştı. Hafif kıvrımlı ama yeşiller içinde bir 
yolculuk sonunda Göynük, sessiz sokakları, cumbalı konakları, 
sardunyalı balkonlarıyla bize “hoş geldiniz” dedi. Heyecanla Göy-
nük’ün sokaklarında ıslandığımızı bile fark etmeden dolaşmaya 
başladık. Sanki zaman bu şehirde durmuştu. Şehrin sokakları iki 
yüz yıldır aynı evlerle yedi yüz yıldır aynı yapılarıyla koruma altına 
alınmayı hak ettiğini gururla göstermekteydi. Bizi çok sıcak kar-
şılayan yüzlerin sıcak ellerinden sıcacık çaylar içip cevizli ekmek-
lerini yedik. Annelerin yaptığı ev ürünlerinden aldık ve bu özel 
şehirden yine gelmek üzere ayrılıp Mudurnu’ya doğru yola çıktık. 

Mudurnu’ya vardığımızda kalabalık bir cadde bizi bir pazarın 
önüne getirmişti. Evet, biliyorduk ki bugün Mudurnu’da köylü pa-
zarı vardı ve bu kalabalık bu yüzdendi. 

Bir öğrencimiz yol boyunca; “Öğretmenim tarhanayı nereden 

weather of the fall, everything gained a quite diffrent beauty. 
In the end of a journey curling in greens, Göynük welcomed 
us with its silent streets, salient mansions and balcoons with 
greniums. We started excitedly wandering in the streets of 
Göynük without ever recognizing we were getting wet in the 
rain. It was as if time stopped. The streets of the town proudly 
witnessed how they deserved being put under protection with 
the same architectural structures for seven hundred years. We 
drank nice and warm tea and ate nutty bread from the hands of 
smiling faces welcoming us. We bought handmade products of 
the grannies and set off towards Mudurnu to come to this very 
special town again one day.  

When we arrived Mudurnu, a crowded street directed us 
before a bazaar. Yes, we knew the bazaar of the villagers was 
set in the town that day and that’s why the the streets were 
so crowded. 
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almalıyım?” diye sordu. Öğrencinin bu 
telaşını mutlulukla karşıladık çünkü 
kırsalla şehir arasındaki köprü için 
bir vesileydi “tarhana”. Doğal köy 
ürünleri satan tezgahların başına 
üşüştük. Tarhanaya, erişteye, köy 
peynirine, fasulyesine, köy ekmeğine, 
tam mevsimi olan kanlıca mantarına, 
yoğurt kurusuna kadar ne bulduysak 
aldık. 

Yolculuğumuzun bir nedeni de buy-
du ya köylümüzle buluşup ellerinden 
alacaktık bizim için yaptıkları ürünleri ve anlayacaktık Anado-
lu’nun ne zor ve bir o kadar güzelliklerle dolu olduğunu yol bo-
yunca. Günün ilerleyen saatlerinde Abant bizi dar yolları, renga-
renk yapraklara bürünmüş ağaçları, göl üzerindeki nilüferleri ve 
çiselen yağmuruyla karşılamıştı. Abant yağmur altında üzerine 
çökmüş sis bulutlarıyla gizemli bir ortama bürünmüştü. Bu muh-
teşem manzara eşliğinde karnımızı doyurduk ve Bolu’daki oteli-
mizde ilk günümüzün tatlı yorgunluğuyla tertemiz havada uyku-
ya daldık. İkinci günün sabahı zımba gibi uyandık. Otel yöneticisi 
Celalettin Bey’in bizim için hazırladığı nefis kahvaltının ardından 
yine yollara düştük.

Seben, Köroğlu Dağları’nın eteklerine kurulmuş gönlümüzde-
ki köyün bağlı olduğu Bolu’nun 2 bin nüfuslu küçük bir ilçesiydi. 
Nefis manzaralar eşliğinde ilçeye doğru yol aldık. Bolu’dan 
itibaren yükseldikçe güzelleşen ormanlara, o eşsiz mavi ladin 
ağaçlarının gölgesinde, sonbaharın rengarenk yaprakları eşliğin-
de Seben’e doğru yol aldık. Öğrencilerimizin bu güzellikler karşı-
sında büyülendiklerini görmek değil miydi bir amacımız da? Evet, 
büyülenmişlerdi yol boyunca. Yol bizi bir düzlüğe çıkardı derken 
bir vadiye vardık ve içinden alçalarak yolumuza devam ettik. 

Gördüklerimiz fotoğraf sanatçıları için eşsiz güzellikler sunan 
manzaralarla doluydu. Öğrencilerimizin bu güzellik karşısında 
yapmaları gereken tek şey deklanşöre basmaktı, öyle de yaptı-

A student of ours asked “Teacher, 
where should I buy tarhana?” along the 
way. We met this hurry of the student 
with joy because “tarhana” was just 
like a bridge between the country and 
town. We swarmed around the stands 
on which natural village products were 
sold. We bought tarhana, home made 
noodles, village cheese, village bread, 
kanlıca mushroom, dry yoghurt and 
whatever we found.

One purpose of our journey was to 
meet our villagers to take the products they made from their 
hands and to understand along the way how compelling and 
full of beauties Anadolu is. On the advancing hours of the day 
Abant welcomed us with its narrow streets, trees vested in 
colourful leaves, lotus flowers on the lake and its drizzling rain. 
Abant lapsed into a mysterious aura with the smoke rain clouds 
over it. We ate our fill accompanied by this spectacular view 
and fell into sleep in our hotel in Bolu with the sweet weariness 
of the first day. In the morning of the second day we woke up 
succulently. After the superb breakfast the hotel manager Mr. 
Celalettin prepared for use, we set off again. 

Seben is a small district the population of which is 2.000 
and the village in our heart is officially included in this small 
district of Bolu. We moved toward the district accompanied 
with superb landscapes. We moved toward Seben watching 
the forests beautifying as the height increases, the blue spruce 
trees having a beauty beyond comparison and the flamboyant 
leaves of fall. Was not seeing our students enchanted in the 
face of this landscape one of our purposes in organizing this 
travel? Yes, they were enchanted all along the way. Then the 
way smoothened and we arrived a valley which we proceeded 
our way through it. 

What we saw was full of landscapes which presented 
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lar. Yayla evlerinin ardından bir düzlüğe vardık ve Seben halkın-
dan önce kuzular karşıladı bizi. Bugün panayır olacaktı orada, 
belli ki kuzulara da görev verilmişti. Muhtar Mehmet Bey ve köy 
eşrafından Erol Bey karşıladılar bizi o güler yüzleriyle. Geçen yıl 
tanımıştık onları ama o sıcaklıkları bizi üç ayda bir çağırıyordu. 
Yine o hasretle sarıldık birbirimize. Öğrencilerimiz de burayı çok 
sevmiş ve özlemle gelmişlerdi. Tatlı bir heyecan vardı bu küçük 
kasabanın sokaklarında. Köy halkı en güzel giysilerini giymiş ve 
bayram sevinci içindeydi. 

Gençlerimizin yaşadıkları büyük şehrin karmaşık döngüsü 
içinde daha yavaş, daha özel ve daha insanca bir yaşamın var ol-
duğunu bilmelerini istedik. Kentsel hayatın “sürdürülebilir” olma-
sı için kırsal hayatın varlığına bağlı olduğunu göstermek istedik 
öğrencilerimize. Bu yıl Seben’de ikinci yılımızdı ve daha çok uzun 
yıllar bir ayağımızın burada olacağını söyledik Belediye Başkanı 
Süleyman Bey’e ve başladık yapmak istediklerimizi anlatmaya. 
“Seben’i, Alpağut köyünü şehir insanıyla buluşturmak öğrenci-
lerimizin uzun yıllar görebilecekleri ve katkıda bulunacakları bir 
proje alanına çevirmek istiyoruz.” dedik. Turizm yapmak, tarım 
yapmak, köyümüze ve Seben’e katkıda bulunmak istiyoruz, de-
dik. Çok mutlu oldular ve ardından öğrencilerimizle panayır yü-
rüyüşüne katıldık, halk oyunlarını izledik ve sonrasında geçen yıl 
ektiğimiz domates tarlasına geçtik. Çok güzel büyümüş, salkım 
salkım domates vermişti fideler. Biz de topladık dalından doma-
tesi, biberi ve Seben elmasını. Görsün istedik öğrencilerimiz o 
kocaman şehir marketlerinde satılan bu ürünler hangi ellerden 
ve topraklardan sofralarımıza geliyor. Tarlamız bizi çok mutlu et-
mişti ve ardından köyümüz Alpağut’a geçtik. Köy o boş ve harap 
evleriyle karşıladı bizi. Amacımız buraya hayat vermekti ve uma-
rız bunu da başaracağız hep birlikte. Elmalar aldık köylümüzden, 
bulgur, domates, mantar, ceviz aldık ve sıcak dostluğun sıcak 
elleriyle vedalaşıp tekrar görüşmek üzere düştük İstanbul yol-
larına Gölcük Gölü’nü gördükten sonra. Öğrencilerimizin bu iki 
günlük gezi boyunca edindikleri deneyimleri, biz öğretmenler 
derslerde saatlerce anlatsak bu kadar etkili olamazdık. Biz yine 
köyümüze gitmeye devam edeceğiz yeni öğrencilerimiz ve yeni 
çalışmalarımızla... 

beauties beyond comparison for photographers. The only thing 
that our students should have done before such beauties was 
to press the shutter and so they did. Having passed behind the 
valley houses we arrived a plain where we welcomed by lambs 
before the people of Seben. That day a fair would be held in the 
village and it seemed that lambs were assigned this task. The 
village headman Mr. Mehmet and Mr. Erol, one of the notables 
of the village welcomed us with their smiling faces. We met 
them last year but they were calling us once in three months 
with all the warmth of their heart. We hugged with longing. Our 
students did love here and came again with longing in their 
heart. There was a sweet excitement in the streets of the 
district. The people of the village wore their best dress and were 
in a rejoicing. 

We wanted our children to know that there is a slower, more 
special and more humane life other than the chaotic circle of the 
metropolis. We wanted to show them that the sustainability of 
life in the city depends on the presence of country life. This was 
our second year in Seben and we told Mr. Süleyman, the mayor, 
that one of our feet would be here in the future as well and we 
began to talk about what we wanted to do. “We want to turn 

Alpagut, Seben into a project area where our students can go, 
see and make contributions for long years,” we said. “We want to 
engage in tourism and agriculture to contribute to our village,” 
we said. They were quite pleased to have heard these. Then 
with our students we walked in the fair, watched folk dances 
show of the local people and we went to the tomato field. The 
seedlings bore clusters of fresh tomatoes. So we picked tomato, 
pepper and Seben apple. We wanted our students to see how 
and from which hands those products sold in huge markets of 
the city came to our tables. Our field made us very happy. Then 
we went to Alpagut village. The village welcomed us with those 
abandoned and desolute houses. Our purpose was to bring this 
place to life again and we knew that we would be able to do it 
all together. From our village we bought apples, bulghur wheat, 
tomatoes, mushrooms and walnut. Then taking leave of those 
warm hands, we set off towards İstanbul after seeing Lake 
Gölcük. The experiences acquired by our students during this 
double day excursion, this was something so effective that we, 
teachers would not succeed telling even if we told it during long 
course hours. We will continue to go to our village with our new 
students and new projects…
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Marmara Private Anatolian Vocational High School stu-
dents attended the 36th Vodaphone Istanbul Marathon held 
on Sunday, 16th November 2014. In Istanbul Marathon, the only 
cross-continental marathon in the world, athletes from 118 
countries ran with the mottoes “For the Love of Istanbul” and 
“I have a Cause.” 

Marmara Private Anatolian Vocational High School students 
had also a cause for running: To realize the dreams of ill children 
of 3-18 age group sharing a day of dreams with them within the 
scope of “Share My Dream” project that have been carried out 
under the guidance of their vocational teacher Ilknur Akgün in 
cooperation with Make a Wish Society, Turkey. “May be not to 
add a day to their lives but to add life to their one day.” 

Istanbul Marathon is a meeting point for athletes intending 
to provide that various organizations be donated by their act 
of running. This year Marmara Private Anatolian Vocational 
High School students ran for Make a Wish Society, Turkey with 
a team raising donations for Tohum Autism Foundation, The 
Spinal Cord Paralytics Association while encouraging people 
to walk and run with the motto of “Hareket Candır!” (Motion is 
Life!). Volunteer students got in a donation-collecting contest 
by sharing the letters they wrote from the bottom of their heart 
on their mail and facebook groups. 

On Sunday, 16th November 2014, while our students Ilayda 
Erdemir, Hazal Çıkar and Ilayda Yaşaraşkın ran the first 10 km. 
part of the marathon, Burak Sezer Yıldırım, Aslıhan Zandar, Idil 
Büyükcangaz, Şevval Yıldız, Buse Çelik, Buse Aras, Melis Bü-

yükoğlu, Şayen Özcan and Hazal Erkılıç 
attended the 8 km public march in 
company with their teacher Ilknur 
Akgün with the intention of raising 
donations.  

Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri16 
Kasım 2014 Pazar günü 36. Vodafone İstanbul 
Maratonu’na katıldılar. Dünyadaki kıtalararası ko-
şulan tek maraton olan İstanbul Maratonu’na ka-
tılan 118 ülke sporcusu “İstanbul aşkına” ve “Bir 

sebebim var” diyerek koştu.

Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerinin de bir se-
bepleri vardı koşmak için. Beş yıldır okullarında Meslek Dersleri 
Öğretmeni İlknur Akgün danışmanlığında Bir Dilek Tut Türkiye 
Make a Wish Derneği ile ortaklaşa olarak yürütülen Hayalimi Pay-
laş Projesi kapsamında, 3-18 yaşları arasındaki hasta çocukların 
hayallerini gerçekleştirmek, onlarla bir günü ve hayallerini pay-
laşarak “Yaşamlarına belki bir gün değil ama günlerine yaşam 
katmak.”

Tüm dünyada olduğu gibi İstanbul Maratonu da koşarken çe-
şitli kuruluşlara bağış yapılmasını sağlamak isteyen sporcuların 
buluşma noktasıdır. Bu yıl Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 
öğrencileri Hareket Candır! diyerek insanları yürümeye, koşmaya 
özendirirken Tohum Otizm Vakfı, Türkiye Omurilik Felçlileri Der-
neği gibi kuruluşlara bağış toplayan bir ekiple Bir Dilek Tut Tür-
kiye Make a Wish Derneği için koştular. Gönüllü öğrenciler tüm 
içtenlikleriyle yazdıkları mektuplarını kendi mail ve facebook gu-
ruplarında paylaşarak bağış yarışına girdiler. 

16 Kasım Pazar günü 10 km.lik maraton bölümünde İlayda 
Erdemir, Hazal Çıkar ve İlayda Yaşaraşkın koşarken, 8 km halk 
yürüyüşünde de Burak Sezer Yıldırım, Aslıhan Zandar, İdil Büyük-
cangaz, Şevval Yıldız, Buse Çelik, 
Buse Aras, Melis Büyükoğlu, 
Şayen Özcan ve Hazal Erkılıç 
öğretmenleri İlknur Akgün eş-
liğinde bağış yürüyüşlerini ger-
çekleştirdiler. 

Haber/News: İlknur Akgün

KOŞ Kİ HAYELLERİN PAYLAŞILSIN!

RUN SO AS TO MAKE DREAMS BE SHARED!
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CUMHURİYETİMİZ 91 YAŞINDA

OUR REPUBLIC IS AT THE AGE OF 91...

Marmara Eğitim Kurumları öğrenci ve öğret-
menleri Cumhuriyet Bayramı’nı, Hasan Ali 
Yücel konferans salonunda velilerin de katı-
lımıyla coşkulu ve renkli bir törenle kutladı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 

günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Beden Eğitimi öğ-

retmeni Mehmet Eren yaptı. Atatürk’ün sözleri ve görüntülerinin 

sunulduğu slayt gösterisi bizlere bir kez daha unutmamamız 

gereken kavramları hatırlattı. Bu görüntülerin sonrasında ise öğ-

rencilerimizin “Cumhuriyet’in İlan Edildiği Gece”yi canlandırmaları 

ve Cumhuriyetimizin 100.yılına ithafen yazılan ve bestelenen 

2023 adlı eser izleyenlerle duygulu anlar yaşattı.

Son olarak ise öğrenci ve öğretmenlerimizin katılımıyla renk-

lenen modern dans gösterileri ilgiyle izlendi. Tam bir görsel şöle-

ne dönüşen tören tüm görevli öğrencilerin sahneye çıkması ve 

İzmir Marşı’yla coşkulu bir şekilde sona erdi.

Nice yıllara Cumhuriyet!

The students and teachers of Marmara Education Institu-
tions celebrated the 91st Anniversary of the foundation of the 
republic with an enthusiastic and stirring ceremony held at Ha-
san Âli Yücel Conference Hall with the participation of parents 
as well. Following the stand in silence and the National Anthem, 
the speech stating the significance of the day was made by 
Physical Training teacher. The slide show presenting the erudite 
words and various images of Atatürk once again reminded us 
of the notions which we should never forget. Following the slide 
show, our students’ animation of “the Night the Republic was 
Proclaimed” and the performance of the musical piece “2013” 
written and composed for the 100th year of the Republic made 
the audience live sentimental moments. 

At the end of the ceremony, the modern dance performan-
ce which was enlivened with the participation of our students 
and teachers was watched with interest. The ceremony which 
turned out to be a real visual feast enthusiastically ended with 
the appearance of all the students in duty on stage to sing Izmir 
march. 

To Many Happy Years Republic!
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M
armara Eğitim Kurumları’nda Türkiye Cum-
huriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa 
Kemal, ebediyete intikalinin 76. yıl dönü-
münde büyük bir özlemle anıldı. Anma 
etkinliği başta Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-

rucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere bu güzel 
vatanı bırakan O’nun silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için 
saygı duruşu ve İstiklal Marşımızla başladı. Program daha son-
ra Marmara Eğitim Kurumları Müzik öğretmenlerinden Levent 
Tanman ve Eylem Kahraman yönetimindeki Marmara İlk ve Or-
taokulu öğrencilerinden oluşan koronun seslendirdiği marşlarla 
devam etti. Marmara İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları 
“söz korosu” nun ardından da Marmara Meslek Lisesi 11 A ve 
11 B sınıfı öğrencilerinden Hazal Çıkar, Salih İmamoğlu, Tolgahan 
Ekşi, İlayda Erdemir, Melis Büyükoğlu ve Burak Ünlü’nün görev 
aldığı etkinlikte ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, 
yeni bir devlet kurma mücadelesi, kişiliği ve düşünceleri video 
ve şiirlerle anlatıldı. Programda özellikle O’nun Türkiye Cumhuri-

In Marmara Education Institutions, the founder of our Repub-
lic, great leader Mustafa Kemal was longingly memorialized at 
the 76th anniversary of his decease. The commemoration cere-
mony started with our National Anthem and stand in silence es-
pecially for Mustafa Kemal Atatürk, the founder of our republic, 
his comrades and all martyrs who left this beautiful country to 
us. The programme continued with the national marches voca-
lized by the chorus of Marmara Primary School students, mas-
tered by Levent Tanman and Eylem Kahraman, music teachers 
of Marmara Education Institutions. Following the “word chorus” 
performance by the 4th grade students of Marmara Elementary 
School, the life of our great leader Mustafa Kemal Atatürk, his 
struggle for founding a new nation-state, his personality and 
ideas were rendered by poems and videos at the programme in 
which Hazal Çıkar, Salih İmamoğlu, Tolgahan Ekşi, İlayda Erdemir, 
Melis Büyükoğlu and Burak Ünlü from 11 A and 11 B classes 
of Marmara Vocational High School took charge. At the prog-
ramme how Atatürk attached importance to the Turkish youth 

ATAMIZI VEFATININ 76. YIL DÖNÜMÜNDE 
ÖZLEMLE ANDIK

WE LONGINGLY MEMORIALIZED OUR ATA AT THE 76TH 
ANNIVERSARY OF HIS DECEASE 

Haber/News: Şadan Alptekin- Fotoğraf / Photos: Engin Can Aksu
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yeti’nin ilelebet yaşaması için gençlere verdiği önem vurgulandı. 

Programda Attila İlhan’ın “Mustafa Kemal” şiiri, 2003 yılında yitir-

diğimiz, gazeteci İlhan Selçuk’un “ses ustası”, Uğur Mumcu’nun 

da “Kerim atatürk” diye nitelendirdiği Kerim Afşar’ın sesinden 

yayınlandı. Program, hayatında müziğin önemli bir yeri olduğunu 

bildiğimiz Atatürk’ten değerli müzik adamı Muzaffer Sarısözen’in  

derlediği Selanik türküsünün öyküsüyle son buldu.

for the continuity and salvation of the Republic was especially 

underlined. Atilla İlhan’s poem “Mustafa Kemal” and deceased 

İlhan Selçuk’s poem “sound master” were listened from the vo-

ice of Kerim Afşar who was named as “Kerim atatürk” by Uğur 

Mumcu. The programme ended with the narration of the story 

of Atatürk who is known for his love of music and with Selanik 

song compiled by the precious musician Muzaffer Sarısözen. 
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Özel Marmara ilkokulu 4. Sınıf öğrencileri çağdaş tür-
kiye’nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal ata-
türk’ü ölümünün 76.yılında anıtkabir’de saygı, sevgi, 

minnet ve şükranla andılar.

14 Kasım 2014 Cuma günü Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Mü-
zesi’ni gezdikten sonra “Atatürk’ün Mozolesine Çelenk Koyma 
Töreni”ne katılan öğrenciler, yüce Atamızın manevi huzurunda 
Atamızın onlara emanet ettiği Cumhuriyetin bekçileri olduk-
larını ifade ettiler. 4. Sınıflar Müdür Yardımcısı Fikriye Şamdan, 
anı defterine; “Öğretmenler olarak Cumhuriyetin aydınlanma 
meşalesini elimizden hiç düşürmeden, ülkemizin geleceği olan 
çocuklarımızı aklın ve bilimin ışığında ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür’ bireyler olarak yetiştireceğimize Marmara Eğitim Kurumları 
adına söz veriyoruz.” ifadelerini yazarak imzaladı.

Anıtkabir’de gerçekleştirilen tören sonrası öğrenciler Pem-
be Köşk’te yüce Atamızın silah arkadaşı, 2. Cumhurbaşkanımız, 
çok değerli devlet adamı İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü ile bir 
sohbet gerçekleştirdi. Yaşayan tarih ve cumhuriyetin tanığı Sa-
yın Özden İnönü’ye sorular sorma fırsatı bulan öğrenciler hayat-
ları boyunca belki de hep anımsayacakları bir tecrübe yaşadılar. 
Ankara gezisinin 2. Gününde Etnografya Müzesi, 1. Meclis Binası, 
Cumhuriyet Müzesi, 2. Meclis Binası, MTA Enerji Parkı ve Tabiat 
Müzesi’ni öğretmenleri ve tur rehberleri eşliğinde bilgilendirilerek 
gezen öğrencilerin Ankara gezisi 15 Kasım Cumartesi günü saat 
22:00’de Marmara Eğitim Köyü’nde sona erdi.

Marmara Private elementary School 4th grade students 
commemorated the founder of modern turkey, great leader 
Gazi Mustafa Kemal atatürk with esteem, love, gratitude 
and praise in his 76th death anniversary.

Attending the “Ceremony of Wreath-Laying to the 
Mausoleum Atatürk after visiting of Atatürk and Independence 
War Museum on Friday, 14th November, students expressed in 
the presence of Atatürk that they would guard the Republic 
intrusted to them by him. Fikriye Şamdan, the assistant principal 
of 4th grades signed Ata’s diary writing as follows: “As the 
teachers of the Republic, we promise in the name of Marmara 
Education Institutions that we will raise our students, the future 
of our country, as individuals “free in idea, free in conscience, 
free in wisdom” under the light of reason and science without 
ever dropping down the torch of Republic from our hands.

Following the ceremony at Anıtkabir, students had a 
conversation with Özden İnönü, the daughter of our Ata’s 
comrade in arms, precious statesman, the second President of 
the Republic İsmet İnönü at Pembe Köşk. Students who found 
the opportunity to ask their questions to the esteemed Özden 
İnönü as a living history and a witness of the first days of the 
Republic, had an experience that they will probably remember 
throughout their lives. On the second day of the Ankara trip, 
having visited the Etnography Museum, the first Turkish 
Parliament Building Republic Museum, the second Parliament 
Building, MTA Energy Park and Natural Museum, students 
completed their trip at 22:00 on Saturday, 15th November at 
Marmara Education Village. 

MARMARA İLKOKULU 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ 
ATAMIZIN MANEVİ HUZURUNDA

MARMARA ELEMENTARY SCHOOL 4TH GRADE STUDENTS WERE IN 
THE SPIRITUAL PRESENCE OF OUR ATA
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Marmara Koleji öğrencileri atayı anma ve Öğretmen-
ler günü vesilesiyle Huzurevi’nde öğretmenleri zi-
yaret etti.

8 Kasım 2014 cumartesi günü 10YD sınıfı öğrencileri İngiliz-

ce öğretmenleri Zehra Hasır eşliğinde Adile Sultan Kasrı Valide-

bağ Öğretmen Huzurevi’ne ziyarete gittiler. Öğrencileri karşısın-

da gören yaşlı öğretmenler, hem meslekteki unutulmayan güzel 

günlerini hem de yaşadıkları zorlukları anarak gençlik yıllarına 

kısa bir yolculuk yaptılar.

Öğrenciler ise içlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ü yakından 

gören öğretmenlerin de bulunduğu Cumhuriyet dönemi 

öğretmenleriyle geçirdikleri birkaç anlamlı saat için-

de, onları can kulağıyla dinleyip, kıymetli tecrübe-

lerinden etkilenerek kendilerine pay çıkardılar. 

Elbette gençlerin en çok keyif aldığı anlar da 

onlara çay servisi yapıp, sohbet etmeleri oldu. 

Marmara Koleji öğrencilerinin çok et-

kilendiği bu ziyarette, Türk eğitimine de-

ğerli katkılarda bulunmuş büyüklerimizin 

ellerini öpmek, onlara küçük hediyeler 

sunmak, genç nesle geleneklerimizin gü-

zelliğini bir kez daha hatırlatmış oldu.

Marmara college students visited the teachers staying 
at old people’s home with the occasion of commemoration 
of atatürk and teachers’ Day. 

10 YD class students went to visit Adile Sultan Kasrı Vali-
debağ Teachers’ Nursing Home in company with their English 
teacher Zehra Hasır, on Satuday, 8 November 2014. The retired 
teachers who found the students before them took a short ride 
to their youth remembering their unforgettable teaching years 
and the difficulties they encountered those years. 

Within the few meaningful hours spent with teachers some 
of whom were early republican period teachers who 

had had the chance to see Atatürk in person, the 
students hanged on their every word and took 
credit for their very precious experiences. The 
most enjoyable moments for the students 
were, of course, when they served tea to the 
retired teachers and conversed with them. 

During the visit which had a deep ef-
fect on Marmara College students, kissing 
the hands of our elders who made precious 
contributions to Turkish education and gi-
ving them petit gifts once again reminded 
the young generation of the beautiful sides 
of our traditions.

Haber/News: Zehra Hasır

KUTSAL VAZİFEYE SAYGI

ESTEEM FOR THE SACRED MISSION 
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21 Kasım 2014 Cuma günü, Özel Marmara Anadolu Mes-
lek Lisesi 10-A sınıfı öğrencileri, Türk Edebiyatı dersi 
kapsamında işledikleri “Tasavvuf” konusuyla ilgili “Gala-

ta Mevlevihanesi Müze”sini gezerek, yerinde bilgi edinme fırsatı 
buldular. 

Yakın zamana kadar pek bilinmeyen ve Divan Edebiyatı Mü-
zesi adıyla anılan müze, 2007 yılından itibaren gerçekleşen res-
torasyonlarla “Galata Mevlevihanesi Müzesi” adı ve konspetiyle 
yenilenerek 21 Kasım 2011 günü yeniden ziyarete açılmıştır. 17. 
Yüzyılın en önemli Divan Edebiyatı şairlerinden olup aynı zaman-
da tekkenin şeyhi olan Şeyh Galip’in de türbesi bulunan müzenin 
kurulu olduğu külliye, Osmanlı döneminde “Galata, Galip Dede 
ve Kulekapısı Mevlevihanesi” adlarıyla da anılmakta olup 1481 
yılında kurulmuş olan “Galata Sarayı Endurun Mektebi” ile birlikte 
Beyoğlu’ndaki en önemli Osmanlı eserlerindendir. 

Gezi kapsamında ayrıca; sergi, söyleşi, film gösterimi, sunum, 
performans ve atölye çalışması gibi halka açık etkinliklere ev sa-
hipliği yapan ve disiplinler arası araştırma projeleri yürüten “SALT 
GALATA” ve kütüphanesi de ziyaret edildi. Öğrenciler çektikleri 
fotoğraflarla izlenimlerini yansıttılar.  

Marmara Private Anatolian Vocational High School, 10-A 
Class students visited the “Galata Mavlevihanesi Museum” on 
Friday, 21st November 2014 and had the opportunity to see 
onsite what they learned about the subject of “Tasavvuf” within 
the scope of Turkish Literature lesson. 

The museum which was off the beaten track until recently 
and was named the Divan Literature Museum was began to be 
restored in 2007 and was opened to visit with its new concept 
by the name “Galata Mavlevihanesi Museum” in 21st November 
2011. The museum is situated in Islamic-Ottoman social 
complex (kulliye) which was known by the names “Galata,” 
“Galip Dede” and “Kulekapısı” Mevlevihane. It is also the home 
of mausoleum of Sheikh Galib, the sheikh of the dervish lodge, 
who was one of the most important Divan poets in the 17th 
Century. The Mevlevihane which is known with its Ottoman 
period names as well is among the most important Ottoman 
architectural works in Beyoğlu with the “Galata Palace Enderun 
School” founded in 1481. 

 “SALT GALATA” which is home to various public exhibitions, 
interviews, movie screenings, presentations and workshops 
was visited within the excursion. Students reflected their 
impressions with the photos they took during the excursion. 

MARMARA ANADOLU MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ 
GALATA MEVLEVİHANESİ MÜZESİ’NDE

MARMARA ANATOLIAN VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS 
WERE AT GALATA MEVLEVIHANE MUSEUM

Haber / News: Suzan Balkanlı Pehlivanoğlu
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5th grade students of Marmara Private Secondary School 
attended Turkey, Space Camp Programme held by the Physical 
Sciences department between the dates 21st – 23rd November. 
Within the camp programme, students attended activities such 
as walking on the Moon, module management, Simulator trai-
ning, walking practices in zero-gravity environment, the disco-
very of Mars, the crimson planet and Planetarium, and received 
training in a dynamic and entertaining environment in which 
interactive space simulations were used. And thanks to team 
work they attended during this training programme they deve-
loped their sense of self-confidence and responsibility. 

Özel Marmara Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, 21 – 23 Ka-
sım tarihleri arasında Fen Bilimleri Bölümü tarafından 
düzenlenen Uzay Kampı Türkiye Programı’na katıldılar. 

Kamp çalışması boyunca Ay’da yürüyüş, modül yönetimi, si-
mülatör eğitimi, yerçekimsiz ortamda yürüyüş denemeleri, kızıl 
gezegen Mars’ın keşfi, Planetaryum gibi etkinliklere katılan öğ-
renciler, uzayla ilgili interaktif simülasyonların kullanıldığı dinamik 
ve eğlenceli bir ortamda eğitim aldılar. Aldıkları eğitim boyunca 
yaptıkları takım çalışmaları sayesinde özgüven ve sorumluluk 
duygularını da geliştirmiş oldular. 

MARMARA ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ  
UZAY KAMPI’NDA

MARMARA SECONDARY SCHOOL STUDENTS WERE AT THE SPACE CAMP
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Özel Marmara İlkokulu öğrencilerini, kitapseverlerle bir 
arada olmalarını sağlamak, okuma sevgisini pekiştir-
mek, farklı yazarlarla bir araya getirmek amacıyla 11 

Kasım 2014 Salı günü 33. İstanbul Kitap Fuarı’na günübirlik gezi 

düzenlendi.

Vedat Günyol Kitaplığı sorumlusu Filiz Yüksel rehberliğinde 

Kütüphanecilik Sosyal Etkinliği’ni seçen öğrencilerinin katılımı ile 

düzenlenen gezide öğrenciler ünlü çocuk kitapları yazarları Ay-

tül Akal, Hüsnan Şeker, Ayşe Yamaç,  Mavisel Yener, Mine Soysal 

ve Çiğdem Gündeş ile tanışma fırsatı buldular. Kütüphanecilik 

Kulübü öğrencileri ayrıca; Tudem yayınlarının düzenlediği Betül 

Avunç’un yönettiği  “Küçük Arkeologlar İş Başında” atölyesine de 

katılarak keyifli vakit geçirdi. İlgi ile okudukları yazarlarla fotoğraf 

çektirip, kitaplarını imzalatan öğrenciler, başka bir fuarda yine bir 

araya gelebilmek üzere geziyi tamamladılar.

A school excursion to the 33rd İstanbul TUYAP Book Fair was 
organized on Tuesday, 11th November 2014 in order to bring 
Marmara Private Elementary School students together with 
booklovers, to enhance their love for books and to introduce 
them to various writers.

Within the excursion organized with the participation of 
students of the Library Science Social Club under the guidance 
of Filiz Yüksel, the custodian of Vedat Günyol Library, students 
found the opportunity to meet famous children’s book writers 
such as Aytül Akal, Hüsnan Şeker, Ayşe Yamaç,   Mavisel 
Yener, Mine Soysal and Çiğdem Gündeş. They also had a good 
time attending “Little Archeologists are In Charge” workshop 
conducted by Betül Avunç under the sponsorship of Tudem 
Publishing House. Students who had their photos taken with 
writers they read with interest and had their books signed by 
them completed their excursion so as to come together again 
in another book fair.

ÖZEL MARMARA İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ 
TÜYAP KİTAP FUARI’NDA

MARMARA PRIVATE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WERE 
AT TUYAP BOOK FAIR 

Haber / News: Filiz Yüksel
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Haber/News: Şadan Alptekin - Fotoğraf/Photo: Buse Aras - Hazal Erkılıç - İrem Cebir

GURURLANDIRAN BAŞARI
MİLLİ YÜZÜCÜMÜZ BEYTULLAH EROĞLU

2015 DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA HAZIRLANIYOR

THE EXALTING ACHIEVEMENT
OUR NATIONAL SWIMMER BEYTULLAH EROĞLU IS PREPARING

FOR 2015 WORLD CHAMPIONSHIP

Marmara Meslek lisesi öğrencileri istanbul Büyükşehir 
Belediyesi Spor a.ş.’nin düzenlediği 2. uluslararası Bedensel 
engelliler yüzme Kampı ve yarışları’na katıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdür-
lüğü ile Engelliler Müdürlüğü, Spor A.Ş., Sırbistan Niş 
Üniversitesi Spor Akademisi ve İstanbul Büyükşehir Be-

lediyesi Spor Kulübü işbirliğiyle organize edilen “2. Uluslararası 
Bedensel Engelliler Yüzme Eğitim Kampı ve Yarışları”, 3-9 Ka-
sım 2014 tarihleri arasında Cebeci Spor Kompleksi’nde yapıldı. 
2.Uluslararası Bedensel Engelliler Yüzme Eğitim Kampı ve Yarış-
ları, bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, 
Hırvatistan, Belçika, Malta, Slovenya ve Karadağ olmak üzere 9 
ayrı ülkeden 150 sporcu, 25 antrenör ile 20 üniversiteden öğ-
retim üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Ayrıca organizasyonda 
Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında başarılara adını 
yazdıran sporcu ve antrenörlerin yanı sıra dünyanın önde gelen 
üniversitelerin öğretim üyeleri ve fizik tedavi uzmanları da yer 
aldı.

Bu yıl 2. kez ev sahipliği yapan ve engelli sporcular için her 
türlü imkana sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci 

Marmara Vocational High School students attended the 
2nd International Swimming camp and competitions for the 
Physically Handicapped organized by Istanbul Metropolitan 
Municipality Sports Inc. 

The 2nd International Swimming Camp and Competitions for 
the Physically Handicapped organized with the cooperation of 
Istanbul Metropolitan Municipality General Directorate of Youth 
and Sports, General Directorate of the Physically Handicapped, 
Sports Inc., Sports Academy of Serbia Nis University and Istanbul 
Metropolitan Municipality Sports Club was held between the 
dates 3-9 November 2014 at Cebeci Sport Complex. The 
2nd International Swimming Camp and Competitions for the 
Physically Handicapped was held this year with the attendance 
of 150 sporters, 25 trainers from 9 countries including 
Serbis, Bulgaria, Greece, Crotia, Belgium, Maltha, Slovenia 
and Montenegro along with Turkey, and academic members 
from 20 universities. Besides, sporters and trainers who made 
their marks on achievements at the Olympic Games, World 
and Europe Championships as well as academy members and 
physical therapists from world’s leading universities attended 
the organization. 
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Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen organizasyonda amaç yarış 
tecrübesi kazanan sporcuların 2015’te yapılacak olan Dünya 
Şampiyonası ve 2016 yılında Brezilya’da yapılacak olan Rio Yaz 
Paralimpik Oyunları’nda en iyi şekilde hazırlanmalarıydı.

Marmara Meslek Lisesi 11 A sınıfı öğrencileri Meslek Ders-
leri Öğretmenleri Şadan Alptekin ve kurum kameramanı Tayfun 
Uzer’le katıldıkları uluslararası bu organizasyonda engellilerin 
yarışlara nasıl hazırlandıklarına tanıklık etti. İBB AŞ. Spor Kulübü 
Baş Antrenörü Duran Arslan, İBB Bedensel Engelliler Yüzme Ant-
renörü Ayris Işık, Bedensel Engelliler Yüzme Takımı Kondisyoneri 
Mehmet Özsarı ile yapılan röportajların yanı sıra öğrenciler Yu-
nanistan’dan gelen Yüzme Antrenörü George Mathas, Malta’dan 
Isabelle Zarb, Hırvatistan’dan Hrvoje Vlahovic, Sırbistan’dan 
Bojan Jorgic ve Bulgaristan’dan Sofya Ulusal Spor Akademisi 
Engelliler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Maya Nikolava ile de röportaj 
yaptılar.

Günün en anlamlı röportajı ise uluslararası başarılarla kendin-
den sıkça söz ettiren milli yüzücümüz Beytullah Eroğlu’yla yapı-
lan röportaj oldu. Altı yaşında yüzmeye can simidi ile başlayan ve 
bugün İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
öğrencisi olan Eroğlu, 2014 Avrupa Bedensel Engelliler Şampi-
yonası’nda gümüş madalyanın sahibi olarak 50 metre kelebekte 
Avrupa 2.si olmuştu. Hollanda’nın Eindhoven kentindeki şampi-
yonada milli yüzücü Beytullah Eroğlu’nun yanı sıra Gazi Üniversi-
tesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hamit Demir 
ile milli yüzücü Özlem Kaya da madalya kazandı. Hedefinde bu 
yaz gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası ile 2016 Rio Yaz Pa-
larimpik Oyunları bulunan Beytullah Eroğlu’na ve arkadaşlarına 
uluslararası yarışlarda bayrağımızı dalgalandırıp milli marşımızı 
coşkuyla dinlettikleri için yürekten teşekkür ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz… 

At the organization held in Istanbul Metropolitan Municipality 
Cebeci Sport Complex which hosted the organization for 
the second time this year with the extensive opportunities it 
provide for the physically handicapped sporters, the purpose 
was to provide that the sporters prepare for the 2015 World 
Championships and Rio Paralympic Summer Games in the best 
way possible. 

Marmara Vocational High School 11 A students witnessed 
how the physically handicapped sporters prepare for the 
competitions at this international organization they attended in 
company with their vocational courses teacher Şadan Alptekin 
and the institution cameraman Tayfun Uzer. Our students 
made interview with Duran Arslan, the head trainer of Istanbul 
Metropolitan Municipality Inc. Sports; Ayris Işık, swimming trainer 
of the physically handicapped; Mehmet Özsarı, the condition 
trainer of the Physically Handicapped Swimming Team as well 
as with the Greek swimming trainer George Mathas; Isabelle 
Zarb from Maltha; Hrvoje Vlahovic from Croatia, Bojan Jorgic 
from Serbia and Prof. Dr. Maya Nikolava Sophia National Sports 
Academy, the Physically Handicapped Department Head.

The most meaningful interview of the day proved to be the 
one made with our renowned national sporter Beytullah Eroğlu. 
Eroğlu who began swimming at six with the help of lifebuoy 
and is a student at Istanbul University, Physical Training and 
Sport Academy at the present today came off the second-
best at 2014 European Championship for the Physically 
Handicapped at the field of 50 m. Men’s Butterfly Stroke. At the 
championships held in Eindhoven, Netherlands, Hamit Demir, 4th 
grade student at Gazi University, International Relations Faculty 
and national swimmer Özlem Kaya as well as national swimmer 
Beytullah Eroğlu won medals in various categories. The goal of 
Beytullah Eroğlu is to attend the 2015 World Championships 
and Rio Paralympic Summer Games. We wholeheartedly thank 
Beytullah Eroğlu and his friends for having our flag be waved and 
our national anthem be listened at international competitions, 
and we wish them a continued success… 
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yüzme şampiyonumuz 
Selin Ünser sekiz madalya 
kazandı.

Özel Marmara Koleji 10 
C Sınıfı Öğrencisi Milli Takım 
Sporcusu olan Selin Ünser, 
1-2 Kasım 2014 tarihlerinde 
TYF Tozkoparan yüzme ha-
vuzunda gerçekleştirilen 13 
yaş ve üstü Türkiye Senkro-
nize Yüzme Şampiyonası Solo 
Kategorisi’nde Türkiye Şam-
piyonu olarak altın madalya 
kazanmıştır.

Milli Sporcumuzun diğer kategorilerde aldığı madalyalar 
şunlardır;

13-15 Yaş Solo Kategorisinde 1.lik

13-15 Yaş Düet Kategorisinde 2.lik

Junior Düet Kategorisinde 1.lik

Senior Düet Kategorisinde 3.lük

Senior Düet Teknik Kategorisinde 3.lük

Combo Kategorisinde 2.lik

Senior Takım Kategorisinde 1.lik

Senior Teknik Takım Kategorisinde 1.lik.

our swimming champion 
Selin Ünser won eight 
medals. 

Marmara Private College 
10 C Class student and 
National Team Sporter Selin 
Ünser stroke gold medal 
in Solo category at Turkey 
Synchronized Swimming 
Championship for students 
aged 13 and over, which was 
held between the dates 1-2 
November at TYF Tozkoparan 
Swimming Pool.

Other medals won by our national swimmer in various fields:

Age 13-15, Solo category, 1st place 

Age 13-15, Duet category, 2nd place

Junior, Duet category ,1st place

Senior, Duet category, 3rd place

Senior, Technical Duet category, 3rd place

Combo category, 2nd place

Senior, Team category, 1st place

Senior, Technical Team category, 1st place

ÖZEL MARMARA 
KOLEJİ’NİN GURURU
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MARMARA KOLEJİ 
BASKETBOL ERKEK TAKIMI’NIN 

3.LÜK BAŞARISI

ROBERT KOLEJ İLE MARMARA 
KOLEJİ DOSTLUK LİGİ FUTBOL 

MÜSABAKASI
MARMARA COLLEGE BOYS BASKETBALL TEAM’S 

ACHIEVEMENT OF THIRD PRIZE 
FRIENDSHIP LEAGUE FOOTBALL MATCH BETWEEN 

ROBERT COLLEGE AND MARMARA COLLEGE

Marmara Koleji Bas-
ketbol Erkek Takı-
mı,14-15-16 Kasım 

2014 tarihlerinde Üsküdar 
Amerikan Koleji’nin düzenle-
miş olduğu Gençler Basketbol 
Turnuvası’na katılarak Üskü-
dar Amerikan Koleji, Robert 
Koleji ve Darüşşafaka Lisesi ile 
mücadele etmiştir. Marmara 
Koleji Basketbol Erkek Takımı, 
finalde Robert Koleji takımını 
yenerek turnuvada 3. olurken, 
takım oyuncularından Deniz 
Taşbiçen de turnuvanın en 
iyileri arasında seçilerek MVP 
ödülünü almıştır. Bu başarı-
nın ardından Takım Antrenörü 
Nuran Macaroğlu duygularını; 
“Tüm sezon boyunca okulumu-
zu en iyi şekilde temsil ederek 
bu tarz turnuvalara katılacağız. 
Oyuncularımı göstermiş olduk-
ları mücadele için tebrik ediyo-
rum.” diyerek ifade etmiştir.

Marmara College Boys 
Basketball Team attended 
Youth Basketball Tournament 
held by Üsküdar American 
College on the dates of 
14-15-16 November 2014 
to compete with Üsküdar 
American College, Robert 
College and Darüşşafaka 
High School. While Marmara 
College Boys Basketball Team 
came in third the tournament 
defeating Robert College 
Team in the final match, our 
team player Deniz Taşbiçen 
received the MVP prize having 
been selected among the best 
players of the tournament. 
Over this achievement, team 
trainer Nuran Macaroğlu 
expressed his feelings as 
follows: “We will continue to 
attend such tournaments and 
to represent our school in the 
best way during this season. 
I congratulate my players for 
the struggle they presented.” 

Dostluk Ligi Futbol Mü-
sabakası kapsamında   
8 Aralık 2014 Pazarte-

si  günü oynanan müsabakada 
Marmara Koleji Robert Koleji’ni 
deplasmanda Eymen Atasoy’un 
golüyle 1-0 mağlup etti. Maç-
tan sonra konuşan Takım antre-
nörü, aynı zaman da Beden Eği-
timi Öğretmeni Mehmet Eren; 
“Çok çekişmeli, mücadele gücü 
yüksek güzel bir maç oldu.İkinci 
yarıda rakip sahada daha bas-
kılı olduk ve pozisyonlar ürettik. 
Neticesinde de sonuca ulaştık.
Galibiyet oyuncularımızın moral 
motivasyonunu üst seviyelere 
çekmek adına önemliydi, bunu 
başardığımız için mutluyum.
Önümüzdeki maçlara da çalış-
malarımıza disiplinli bir şekilde 
devam ederek hazırlanacağız.
Tüm takım oyuncularımı tebrik 
ediyorum.”dedi.

At the football match held 
between Marmara and Robert 
Colleges on Monday, 8th 
December 2014 within the 
scope of Friendship League 
Football Tournament, Marmara 
College won the away match 
1-0 with the goal of Eymen 
Atasoy. TAfter the match, the 
team director, physical training 
teacher remarked as follows: 
“It was quite a stormy match, 
the struggle dose of which was 
high. At the second half of the 
match we overpowered at the 
opponent court and caught 
advantageous positions. And 
consequently we won through. 
Triumph was important in 
the name of motivating our 
players and I am happy that 
we succeeded at it. We will 
prepare for the matches ahead 
by continuing our training in a 
disciplined way. I celebrate all 
my players in the team.” 

Haber / News: Bahar Bora Haber / News: Tolgahan Ekşi
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KAÇUV
“Nerede yaşam varsa, orada umut vardır”

Kanserli Çocuklara umut Vakfı 
(KaÇuV) “nerede yaşam var-
sa, orada umut vardır” felse-

fesi ile ebeveynlerinin maddi sorunları 
nedeniyle kanser tedavileri aksama riski 
taşıyan 0-17 yaş arasındaki çocukla-
rın tedavilerinin sürekliliğini sağlamak 
amacıyla 2000 yılında i.Ü cerrahpaşa 
tıp fakültesi Çocuk Hematoloji onkoloji 
Servisi’nde çocukları tedavi görmekte 
olan aileler ve hekimlerinin biraraya gel-
mesiyle kurulmuştur. 

Mümkün olduğunca fazla sayıda hasta 
çocuğa ulaşarak onların iyileşmelerini 
sağlamak, sağlıklı yetişkin bireyler olarak topluma kazandır-
mak KaÇuV’un en büyük amacıdır.

Şevval Yıldız: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: Liseyi İstanbul Notre Dame de 
Sion Fransız Kız Lisesi’nde, üniversite eğitimimi İstanbul Üniver-
sitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde yaptım. Cerrahpaşa Tıp Fakülte-
si’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında uzman oldum. Asis-
tanlığım döneminde Hamburg Üniversitesi Eppendorf Çocuk 
Kliniği Hematoloji-Onkoloji Araştırma Laboratuarı’nda tümör im-
münolojisi ve antilösemik serum yapımı konularında gözlemler-
de bulundum. “Lösemilerde periferik kan ve dokuda membran-
fenotiplerinin belirlenmesi” konulu çalışmam ile 1980 yılı Tümay 
Armağanı’nı kazandım. 

1979–1980 arasında Fransa’da Paris Saint Louis Hastanesi’n-
de hematoloji dalında ve Institut Gustave-Roussy’de onkoloji 
dalında çalışarak geçirdim. Bu arada Paris VII. Üniversitesi’nde 
hematoloji uzmanlık dalında devlet diploması aldım. Lösemide 
yaptığım kemoterapi ve radyoterapinin büyüme ve gelişmeye 
etkisi konulu araştırmam ile Ulusal Kanser Derneği’nin ödülünü 
aldım. 1992’de ABD’nin Houston kentinde M.D. Anderson Kanser 
Merkezi’nde pediatrik onkoloji alanında gözlemlerde bulundum, 
“Wilms” tümöründe DNA ploidiarastırması yaptım ve Onkoloji Uz-
manlık Diploması aldım. 2011’de emekli oluncaya dek CTF Çocuk 
Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı’nı yürüttüm. Kanserli 
Çocuklara Umut Vakfı’nın kurucusu ve başkanıyım.

Röportaj / Interview: Şevval Yıldız

the foundation of Hope for children 
with cancer (KaÇuV), was founded in 
2000 within the body of the oncolo-
gy Service of I.u. cerrahpaşa faculty 
of Medicine with the collaboration of 
families and doctors and with the phi-
losophy “Wherever there is life, there 
is Hope” with the aim of providing the 
continuity of treatment of children of 
0-17 age group, the treatment of whom 
are under the risk of halting due to their 
families’ financial problems. 

treating and reintegrating them into 
society as healthy adults by getting 
access to as many child patients is the 

primary purpose of KaÇuV.

Şevval Yıldız: First of all, we would like to know you 
better?

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: I completed my high school 
education in Istanbul Notre Dame de Sion French High School 
for Girls and my university education at Istanbul University 
Cerrahpaşa Faculty of Medicine. Then I had my master degree 
in the field Children Health and Illnesses at Cerrahpaşa Faculty 
of Medicine. During my assistantship I made observations on 
tumour immunology and anti-leucemic serum development at 
HamburgUniversity, Eppendorf Children Clinic and Hematology-
Oncology Research Laboratory. Then I became an expert on 
podiatry. And in 1980 I received the Tümay Gift with my study 
entitled “Designation of membranphenotypes in peripheric 
blood and tissue in leucemia.” 

Between 1979–1980 I worked at the Hematology department 
of Paris Saint Louis Hospital and at the oncology department 
of InstitutGustave-Roussy in France. Meanwhile, I received an 
official state diploma as a hematology expert from Paris VII. 
University. I also received an award from the National Cancer 
Foundation with my research on the effect of Leucemia chemo-
therapty and radiotherapy on growth and development.” In 
1992 I made observations at the pediatric oncology unit of M.D. 
Anderson Cancer Centre in Houston, U.S.A.. I studied on DNA 
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Şevval Yıldız: KaÇuV’u kurma düşüncesi nasıl ortaya çık-
mış ve derneğin kuruluşunda kimler yer almıştır?

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 
2000 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Hematoloji Onkoloji Servisi’nde çocukları tedavi görmek-
te olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu.

Vakfın temel amaçları arasında; maddi sorunları nedeniyle te-
davileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini 
sağlanması, kanser ile mücadelede önemli bir gereksinim olan 
psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının 
yaratılması yer almakta.

Şevval Yıldız: Dernek nasıl çalışmaktadır ve çocukların 
hangi ihtiyaçları karşılanmaktadır?

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: Gönüllülerimizin desteği ile has-
tanede uzun süre yatarak tedavi gören çocuklar için servislerin 
içinde kurulan çocuk dostu mekanlarda çocukların tedavi süre-
cine olumlu katkı sağlamaktayız.Çocuklarımızla sanat, bilim, mü-
zik, hobi vb.alanlarda etkinlikler yaparak onların sosyal beceriler 
kazanmasına da yardımcı oluyoruz. Tedavi süresince çocuklara 
psikolojik destek veriyor, hastanelerde etkinlikler düzenleyerek 
onların sosyal hayata katılımlarını sağlıyoruz. Kanser hastası 
çocuklarımızın ailelerine uzman psikologlarımız ile grup terapisi 
uygulayarak motivasyonlarını güçlendiriyoruz.Aile Evi’nde teda-
visi devam etmekte olan çocuklara ve ailelerine sunduğumuz 
konaklama hizmetinin yanı sıra gönüllü abi ve ablalarımızla birlik-
te çocuklarımızın bilişsel becerilerini geliştirecek ve motivasyon-
larını artıracak oyun atölyeleri düzenliyoruz. Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’na başvurumuz sonucunda Aile Evi’nde kalan çocuklarımız için 
branş hocaları gelerek çocuklarımızın eğitimlerinin sürdürebilirli-
ğini sağlıyoruz.

Şevval Yıldız: şu ana kadar KaÇuV olarak kaç çocuğa ulaş-
tınız?

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: 2000 senesinden beri çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar binlerce çocuğa ulaşmışız 
ve ailelerine destek vermişsizdir. Son olarak; İstanbul Kalkınma 
Ajansı Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 
Programı kapsamında aldığımız destekle “Oyun Benim İlacım” 
projemizi uyguladık. İstanbul’da kanser tedavisi görmekte olan 
çocukların kendilerini ve duygularını ifade etme becerilerini geliş-
tirip, sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayarak tedavi sürecine uyum 
sağlamalarına yardımcı oluyoruz. 

ploid in Wilms tumour and got my specialty diploma. I worked as 
the head of Child Hematology-Oncology Department at Cerrah-
paşa Faculty of Medicine until I retired in 2011. And from that 
day on I am the founder-director of the Foundation of Hope for 
Children with Cancer.

Şevval Yıldız: How did the idea of founding KaÇuV appear, 
and who are the founders? 

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: The Foundation of Hope 
for Children with Cancer was founded in 2000 with the 
collaboration of doctors and families whose children were 
receiving treatment in the Pediatric Hematology and Oncology 
Service of I.U. Cerrahpaşa Medical Faculty. 

The main purposes of the foundation are ensuring the sus-
tainability of the treatment of children whose treatment has 
the risk to cease; providing psychological support for children, 
which is an integral part of struggle against cancer and creat-
ing a treatment environment fit for their psychological condi-
tions. 

Şevval Yıldız: How does the foundation operate and which 
needs of children are met? 

Prof. Dr. inci Öztürk yıldız: It operates mostly with the support 
of our volunteers. They positively contribute to the treatment 
of children who receive long-term treatment at hospitals by 
creating children-friendly environments. We help our children 
to acquire social skills by carrying out various activities in the 
fields of art, science, music and hobby. During their treatment 
process we provide them psychological support and try to inte-
grate them into social life by organizing activities at hospitals. 
We also enhance the motivation of the families of children with 
cancer by the help of group therapies held by our specialist psy-
chologists. We render accommodation for families of children 
who are under treatment at the Family House. Our volunteer 
elder brothers and sisters carry out play workshops that will 
develop the cognitional skills of our children and increase their 
motivation. In the wake of our application to the Ministry of Na-
tional Education, we also provide the sustainability of the edu-
cation of children staying at the Family House by branch teach-
ers assigned by the Ministry. 

Şevval Yıldız: How many children have you accessed as 
KAÇuV? 

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: We have carried on our activities 
since 2000. We probably got access to thousands of children 
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16 ay süresince devam eden projenin, 140 KAÇUV gönüllüsünün 
desteğiyle, KAÇUV Aile Evi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Okmeydanı 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji 
birimlerinde 345 çocuğa ulaşarak uyguladık.

Şevval Yıldız: yardım edilecek çocukları belirlemede bir ön-
celiğiniz var mı? lösemili çocuklar öncellikli mi?

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: 0-17 yaş aralığında çocukluk 
çağı kanserine karşı mücadele veren çocukların hepsine destek 
sağlamaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı Üniversite ve Devlet Has-
tanelerinde sürdürüyoruz. Sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı 
aileler ilk önceliğimiz oluyor.

Şevval Yıldız: KaÇuV’un anlaşmalı olup destek aldığı resmi 
veya özel sağlık kurumu var mı?

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: İşbirliklerimizi İstanbul’da sekiz 
hastane ile yürütüyoruz. Bunlar;

1. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi

2. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

3. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

5. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi

7. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’dir

Şevval Yıldız: Derneğin gelir kaynakları nelerdir?

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: Vakfın ve Aile Evi’nin sürdürebi-
lirliğini bireysel ve kurumsal destekçilerin desteği ile sağlıyoruz. 
Birçok proje üreterek Kalkınma Ajansı ya da Bakanlıkların açtığı 
fonlara başvuru yapıyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destek-
lediği “Oyun Benim İlacım” projesi gibi aldığımız fonlar ile sürdü-
rüyoruz.

Şevval Yıldız: en büyük desteği kimden veya kimlerden alı-
yorsunuz?

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: Daha çok kurumlardan sağlıyo-
ruz. Bireysel ve düzenli bağışlar bizim için sürdürülebilirlik adına 
çok önemli ancak yine okullar ve kurumlar en büyük destekçi-
lerimiz.

Şevval Yıldız: Mayıs ayında Marmara Eğitim Kurumları ta-
rafından düzenlenen bir sergiden elde edilen gelir ile KA-
ÇuV’a yapılan bağış hakkında neler söylemek istersiniz? 
okullarda bu tip etkinliklerin yapılması nasıl sağlanabilir?

up till now. Most recently, we implemented our project “Play 
is My Remedy” with the support we received within the scope 
of Istanbul Development Foundation’s Small-Scale Financial 
Support Programme for Social Inclusion. We try to help children 
having cancer treatment in Istanbul to develop themselves 
and their feelings, and to adapt themselves to the treatment 
process by meeting their need for socialization. 

We implemented the project with 345 children receiving treat-
ment at the Pediatric Oncology and Hematology units of Is-
tanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty and Okmeydanı 
Training and Research Hospital with the support of 140 KAÇUV 
volunteers for 16 months. 

Şevval Yıldız: Do you have a priority when determining 
which children are to be helped? Are children with leucemia 
of first priority? 

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: We try to provide support for all 
children of 0-17 age group, who struggle with childhood cancer. 
We sustain our works at University and State Hospitals. And 
socio-economically disadvantaged families are of first priority 
for us. 

Şevval Yıldız: Are there governmental or private medical 
institutions KAÇuV receives support from and have an 
agreement with? 

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: We are working in collaboration 
with eight hospitals in Istanbul:

1. Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Hospital

2. Istanbul University Medical Faculty Hospital

3. Okmeydanı Training and Research Hospital

4. Şişli Etfal Training and Research Hospital

5. Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital

6. Bezmialem Foundation University Hospital

7. Göztepe Training and Research Hospital

8. Marmara University Pendik Training and Research Hospital

Şevval Yıldız: What are the sources of income of the 
foundation? 

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: We provide the sustainability of 
the foundation and of the Family House with donations coming 
from individual and institutional supporters. We produce many 
projects and apply for funds opened by Development Agency 
or Ministries. For example, we sustain our projects such as 
“Play is My Remedy” with the funds we receive from Istanbul 
Development Agency. 
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Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: Öncelikle bu çalışma için Marmara 
Eğitim Kurumları yönetici, eğitimci ve öğrencilerine çok teşekkür 
ederiz. İki açıdan çok önemli buluyoruz, öncelikli olarak çocuk-
larımızın eğitim aldıkları sırada bir sosyal sorumluluk projesinin 
içerisinde bulunması gelecek yıllarda toplumsal duyarlılığımızın 
artması yönünde çok önemli bir adım. Şu anda tedavisi süren 
arkadaşlarına yardım ellerini uzatarak tedavi süreçlerinde onla-
ra birçok konuda destek olmamızı sağlamış oldunuz. Okullarda 
çeşitli tanıtım günleri düzenliyor, stantlar açıyor ve ürünlerimizi 
satıyoruz. Aslında bütün bu çalışmaları bilinirliğimizi artırmak ve 
birlikte çalışmamızın ilk adımları olarak görüyoruz.

Şevval Yıldız: Sanat ve futbol camiasından destek alıyor 
musunuz? Varsa isimlerini açıklayabilir misiniz?

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: Kurulduğumuzdan bu yana çeşitli 
zaman dilimlerinde bazı tanınmış kişiler ile çalışmalar sürdürdük, 
ancak en büyük arzumuzdan birisi düzenli olarak hastane tedavi 
gören çocuklarımızı sanat ve spor dünyasının tanınmış isimleri 
ile bir araya getirmek moral ve motivasyon anlamında kıymetli 
buluşmalar oluyor.

Şevval Yıldız: KaÇuV’u tanıtmak için ne gibi etkinlikler ya-
pıyorsunuz?

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: Kurumlarda ve okullarda tanıtım-
lar yapıyoruz, yaptığımız çalışmalar ile basında görünürlük sağ-
lamaya çalışıyoruz, ilanlarımız ile gazete ve outdoor çalışmalar 
ile şehrin nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerinde görünür olmaya 
gayret gösteriyoruz.

Şevval Yıldız: KaÇuV’un çok daha iyi tanınması için reklam 
filmi, kamu spotu yayını vb. tanıtım programı düşünüyor mu-
sunuz?

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: Bu yıl içinde hazırlamış olduğu-
muz ve Ezgi Mola’nın da rol aldığı kamu spotumuz televizyon 
kanallarında yayınlanmakta, ancak sosyal mecralardan da duyu-
rusu çok önemli. Bunun içinde bir mikro site hazırladık. www.ha-
yatvarsaumutvar.com sitemizden filmimizi izledikçe ve paylaştık-
ça sayfamızda güneş doğacak ve filmimizdeki kahramanlarımız 
olacaksınız.

Şevval Yıldız: From whom do you provide support at most? 

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: Institutions are our greatest 
supporters. Individual and regular donations are very important 
for our sustainability but our greatest supporters are schools 
and other institutions in general. 

Şevval Yıldız: What would you like to say about the 
donation granted to KaÇuV with the income of an exhibition 
organized by Marmara education Institutions in May? How 
can such activities be rendered possible at schools? 

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: Firstly, we thank the 
administrators, teachers and students of Marmara Education 
Institutions so much for this exhibition. We find such support 
activities important in two aspects; first, that our children take 
part in such social responsibility projects during their school 
years is an important step towards the development of our 
social awareness in the future. Now you have given support 
to your fellow friends who receive treatment. We organize 
familiarization days, open stands and sell our products in 
schools. In fact, we consider these activities as the first steps of 
increasing our visibility and collaboration. 

Şevval Yıldız: Do you receive support from art and football 
communities? If you do, can you explain the names of your 
supporters? 

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: We have carried out various 
projects with several celebrities since our foundation. But one 
of our greatest desires is to bring our children under treatment 
with the famous figures of art and football communities, and 
such meetings function as a great morale and motivational 
support for our children. 

Şevval Yıldız: What kind of activities do you hold for the 
promotion of KaÇuV?

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: We give demonstrations in 
various schools ad institutions and try to render it more visible 
with our various activities. We try to be more visible in densely 
populated areas of the city with our leaflets, ads, newspapers 
and outdoor works. 

Şevval Yıldız: Do you think of shooting introductive films 
or public service ads in order to render KaÇuV known by 
more people? 

Prof. Dr. İnci Öztürk Yıldız: The public service ad we 
prepared this year and Ezgi Mola played a part in, is currently 
being broadcasted on TV channels. Yet its announcement on 
social media is equally important. And for that purpose we 
prepared a micro website. You can see the movie from the 
address www.hayatvarsaumutvar.com As you watch and share 
our movie, sun will rise in our website and you will be the heories 
of our real-life film. 
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Orta öğretimini Marmara 
Koleji’nde yapan ve çok 
genç yaşına rağmen dün-

yada ilaç sektörünün önde gelen 
firmalarından biri olan novartis’in 
insan Kaynakları Genel Müdürlüğü 
görevine getirilen Sesil Pir’e me-
rak ettiklerimizi sorduk. o da bizi 
kırmayarak sorularımızı tüm sami-
miyetiyle yanıtladı.

İdil Büyükcangaz: Marmara 
Koleji’nden 2000 yılında mezun 
olduğunuzu biliyoruz. şu anda 
dünyanın sağlık sektöründe lider 
konumda bulunan novartis ilaç 
firması’nın insan Kaynakları Genel 
Müdürü olarak görev yapıyorsu-
nuz. Öncelikle avaz Dergisi okuyu-
cularına kendinizi tanıtır mısınız?

Sesil Pir: Memnuniyetle. 1982 
İstanbul, Türkiye doğumluyum. İlk 
öğretimimi İstanbul’da çeşitli şehir 
okullarında, orta öğretimimi ise Mar-
mara Koleji’nde tamamladım. Mar-
mara Koleji 2000 yılı mezunları ile 
dönem paylaştığım doğrudur; fakat ben lise öğrenimi tamamla-
madan Rotary Uluslararası Değişim programı ile Amerika Birleşik 
Devletleri’ne (ABD) göç edip, lise, üniversite ve yüksek lisans öğ-
retimlerimi ABD’de tamamladım.

Lise öğretimimi Ann Arbor High School’da, üniversite öğretimimi 
de Endüstriyel Psikoloji dalında Michigan Üniversitesi’nde yaptım. 
İlk yükseklisansımı “Stratejik Pazarlama” üzerine Harvard Üniver-
site’sinden, ikinci yükseklisansımı da “Endüstriel İlişkiler ve İnsan 
Kaynakları Yönetimi” üzerine Minnesota Üniversite’sinden aldım. 
Bu süreçte profesyonel iş hayatına Deloitte & Touché şirketi ile 
stratejik pazarlama dalında danışmanlık yaparak başladım. Son-
rasında Honeywell, Cargill ve Microsoft firmalarında insan kay-
nakları üzerine çeşitli alanlarda çalıştım. Amerika Birleşik Dev-
letleri’ndeki on beş senelik yaşantımı 2011 sonbaharında eşim 
ile birlikte Avrupa’ya taşınma kararı alarak sonlandırdım. Ocak 
2012’ten beri çalıştığım Novartis AG Firması’nda şu anda İK Genel 
Müdürü olarak çalışmaktayım ve eşim ile İsviçre’nin Basel şehrin-
de ikamet etmekteyim.

Boş zamanlarımı kitap okuyarak, bahçe işleriyle uğraşarak, ma-
kale ve şiir yazarak değerlendiriyorum. En favori hobim ise seya-
hatlerim esnasında tattığım dünya mutfaklarını evimde kendim-
ce uyarlayarak yemek yapmak.

BİZDEN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ
A SUCCESS STORY FROM US

We asked what we wondered 
to Sesil Pir who received her 
secondary education at Marmara 
College and has been appointed 
as the Human Resources General 
Manager of novartis, one of 
the prominent companies of 
pharmaceutical industry. And 
she answered our questions with 
all her sincerity. 

İdil Büyükcangaz: We know that 
you are graduated from Marmara 
college in 2000. and now you are 
working at novartis, the leading 
company in global health sector 
as Human resources General 
Manager. can you introduce 
yourself to avaz readers first? 

Sesil Pir: With pleasure. I was 
born in İstanbul, Turkey in 1982. I 
receive my elementary education 
in various schools in İstanbul 
and completed my secondary 
education in Marmara College. It’s 

true that I shared semesters with Marmara College’s graduates 
of 2000 but I moved to the USA by way of Rotary International 
Student Exchange Programme and completed my high school, 
university and postgraduate education there. 

I completed my high school education at Ann Arbor High School 
and my graduate education at the Industrial Psychology 
department of Michigan University. I took my first master 
degree on “Strategical Marketing” from Harvard University and 
the second one on “Industrial Relations and Human Resources 
Management” from Minnesota University. In this process, I 
began my career as a marketing adviser at Deloitte & Touché 
company. Thereafter I worked in various fields of human 
resources at Honeywell, Cargill and Microsoft companies. And I 
put an end to my fifteen-year life in the USA deciding to move 
to Europe with my husband in the autumn of 2011. And since 
January 2012 I have been working as HR General Manager at 
Novartis AG Company and I live in Basel, Switzerland with my 
husband. 

I spend my spare times with reading, garden works and wiritng 
articles and poems. My favourite hobby is cooking by adapting 
the world cuisine I tasted during my business trips.

Röportaj / Interview: İdil Büyükcangaz
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İdil Büyükcangaz: ilaç sektöründe bir dünya devi olan no-
vartis, ne zaman ve nerede kurulmuştur? türkiye’de ne za-
mandan beri hizmet vermektedir? 

Sesil Pir: Novartis AG 1996 yılında Ciba-Geigy ve Sandoz fir-
malarının birleşmesi ile İsviçre’de kurulmuştur. Dolayısıyla ilaç 
sektöründeki bilgi hazinesi 1758’e dayanır. Şirketimiz Türki-
ye’de faaliyetlerine 1997 yılında Ciba-Speacialıty Chemicals 
(özel kimya üretim fabrikasının) satışı ile geçmiştir.

İdil Büyükcangaz: yaşam kalitesini artıran ve süresini uza-
tan, yaşamı koruyan yenilikçi ürünleri kullanıma sunmak ama-
cıyla novartis hangi çalışmaları yapmaktadır?

Sesil Pir: Novartis yıllık ortalama 9,6 milyar USD tutarındaki 
araştırma geliştirme bütçesiyle, sağlık alanında dünyanın en 
büyük Ar Ge yatırımı yapan kuruluşlarından biridir. Şirketimiz, 
yaşam kalitesini artıran ve süresini uzatan, yaşamı koruyan ye-
nilikçi ürünleri kullanıma sunmak amacıyla sağlık alanındaki yeni 
teknolojilere sürekli yatırım yapmaktadır.

İdil Büyükcangaz: novartis kendi bünyesindeki araştırma 
faaliyetlerini hangi Biyomedikal araştırma enstitüleri ile yü-
rütmektedir?

Sesil Pir: Novartis kendi bünyesindeki araştırma faaliyetlerini, 
merkezi Cambridge’de (ABD) bulunan Biyomedikal Araştırma 
Enstitüleri ile yürütmektedir. Diğer enstitüler; Basel (İsviçre), 
East Hanover (ABD), Horsham (İngiltere), Viyana (Avusturya), 
Tsukaba (Japonya) ve Londra’dadır (İngiltere). 20 ülkede, 120 
biyoteknoloji ihtisas kuruluşu ve Stanford ve MIT üniversiteleri-
nin de içinde bulunduğu 280 akademik merkezle stratejik işbir-
liği içinde olan Novartis, biyoteknolojide gen ve hücre tedavisi 
gibi yeni teknolojilerde dünya çapında tartışmasız bir üstünlü-
ğe sahiptir. 

İdil Büyükcangaz: novartis’in jenerik ilaç şirketi hangisidir?

Sesil Pir : Novartis’in jenerik ilaç şirketi Sandoz, 2005 yılı başın-
da Hexal’i (Türkiye’de İlsan-İltaş) satın alarak dünyanın en büyük 
jenerik ilaç şirketlerinden biri olmuştur.

İdil Büyükcangaz: When and where was novartis, a world 
giant’s in pharmaceutical sector? and since when has it 
been rendering service in turkey? 

Sesil Pir: Novartis AG was founded in1996 in Switzerland 
with the merger of Ciba-Geigy and Sandoz companies. Which 
means its accumulation of knowledge in this sector goes 
back to the year 1758. Our company entered into service in 
Turkey with the selling of Ciba-Speaciality Chemicals (private 
chemicals manufacturing factory) in 1997. 

İdil Büyükcangaz: What kind of researches does novartis 
conduct in order to produce and release innovative 
products increasing life quality and life time?

Sesil Pir: With an average annual research budget of 9.6 
billion USD Novartis is one of the world’s biggest corporations 
investing in research and development activities. Our company 
consistently make investment in producing and rendering 
new health technologies for increasing life quality, time and 
maintenance.  

İdil Büyükcangaz: With which bio-medical research 
institutes does novartis conduct the research and 
development activities within itself? 

Sesil Pir: Novartis conducts its own the research and 
development activities with biomedical research institutes 
in Cambridge, USA. Other affiliated institutes are in Basel 
(Switzerland), East Hanover (USA), Horsham (England), 
Viyana (Vienna), Tsukaba (Japan) and London (Britain). Being 
in cooperation with 280 academic centers including 120 
biotechnological expertise organizations in 20 countries 
as well as Stanford and MIT universities, Novartis has an 
undisputed global superiority in new technologies such as 
gene and cell treatment.  

İdil Büyükcangaz: Which company is the generic 
pharmaceutical company of novartis?

Sesil Pir: The generic pharmaceutical company of Novartis 
is Sandoz which became one of the biggest generic 
pharmaceutical company in the world by purchasing Hexal 
(İlsan-İltaş in Turkey) in the beginning of 2005. 

İdil Büyükcangaz: novartis is in the leading position in 
pharmaceutical sector in turkey. can you tell us about the 
actvities of the company in our country? 

Sesil Pir: Novartis is one of the leading pharmaceutical 
companies in Turkey as well. With its nearly 2200 employees 
in Turkey, it has four facilities conducting the activities of 
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İdil Büyükcangaz :novartis firması ilaç sektöründe türki-
ye’de de lider durumda bulunuyor. firmanın ülkemizdeki ça-
lışmalarından da söz edebilir misiniz?

Sesil Pir: Novartis, Türkiye’de de ilaç sektörünün lider firma-
larından biridir. Türkiye’de yaklaşık 2200 çalışanı ile üretim, pa-
zarlama, klinik araştırmalar faaliyetlerini yürüten Novartis’in 
4 üretim tesisi bulunmaktadır. Novartis Türkiye, başta İsviçre 
olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Ortadoğu ülkeleri, Güney ve 
Orta Amerika ülkeleri içinde üretim yapmaktadır. Novartis, 2013 
yılında yaklaşık yüzden fazla ülkeye ihraç etmiş ve bünyesinde 
üretim faaliyetlerini yeniden yapılandırarak ‘hayat kurtarıcı’ ola-
rak tanınan birçok ilacın üretimini Türkiye’ye taşımıştır.

İdil Büyükcangaz: novartis gibi büyük bir firmada hangi iş 
alanları bulunmaktadır ve bu firmada kimler yer alabilir?

Sesil Pir : Novartis altı büyük iş alanından oluşmaktadır. Bun-
lar sırasıyla; “İlaç, Alcon (göz sağlığı), Asi, OTC (tüketici sağlığı), 
Hayvan Sağlığı ve Sandoz (yani jenerik)”dan oluşmaktadır. Her 
iş alanımızın altında bünyemizi kuvvetlendirecek çeşitlik teknik 
ve liderlik bazında destek pozisyonları bulunmaktadır. 2015-16 
tarihleri dahilinde şirketimiz altı iş alanını üçe indirmek üzere, de-
ğişim aşamasındadır.

İdil Büyükcangaz: Firma olarak sosyal sorumluluk projele-
rinde de yer aldığınızı biliyoruz? Bu projeler nelerdir?

Sesil Pir: Novartis sağlık alanındaki çalışmalarını “Önce Sağlık, 
Önce İnsan” ilkesiyle birleştirmekte ve bu ilke altında çok çeşitli, 
sağlık, kültür, sanat, eğitim ve çevre sosyal sorumluluk proje-
lerinde yer almaktadır. Örneğin, 2013 senesinde küresel çapta 
Afrika bölgesinde sıtma ile mücadeleye yönelik ücretsiz eğitim 
programımız çok ses getirmiştir. Türkiye’de kadromuz sürekli 
yaptığı çalışmalar ile ödüller kazanmaktadır. Bunu gurur duyarak 
ifade ediyorum.

production, marketing, clinical investigation. Novartis makes 
production for Turkey and other middle eastern countries, 
many European countries Switzerland being in the first 
place and countries of South and Middle America. Novartis 
exported to more than a hundred countries in 2013 and 
moved the production of many “life saving” drugs to Turkey by 
restructuring the production facilities within its body. 

İdil Büyükcangaz : Which professional fields are there in 
a company as big as novartis and who can take part in this 
company as employees?

Sesil Pir : Novartis consists of six lines of business. These are 
“Drugs, Alcon (eye health), Asi, OTC (consumer health), Animal 
Health and Sandoz (namely generics) respectively. We have 
support positions under each professional field on the basis 
of various technical and leadership. In 2015-16 our company 
plans to go through a structural change by reducing its 6 
business lines into three. 

İdil Büyükcangaz: We know that you take part in social 
responsibility projects as a company. What are these 
projects? 

Sesil Pir : Novartis integrates its works in the field of health 
with the principle “Health Comes First, Human Comes First,” and 
with this principle it takes part in various social responsibility 
projects in the fiedls of health, culture, art, education and 
environmental protection. For example, in 2013 our education 
programme for global struggle with malaria in Africa made an 
overwhelming impression. Our staff in Turkey consistently win 
awards with their works. I express this proudly. 
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İdil Büyükcangaz: Siz bu firmanın Global İK Genel Müdürü-
sünüz. Biraz da insan kaynakları politikanızdan söz edebilir 
misiniz?

Sesil Pir: “İnsan Kaynakları” gelişen ülkelerde yeni talep gören 
ve öğrenilen bir meslek alanı. İçinde bulunulan ülke ekonomisi, 
sosyo-psikolojik eğitim düzeyi ve şirket politikası ile çok çeşitlilik 
kazanabilen bir alan aynı zamanda.

Şirketimizin insan kaynakları politikasını; müşteri odaklı yakla-
şımımızla doğru kişileri doğru işe yerleştirmek, şirketimiz içeri-
sinde yüksek potansiyelleri seçmek, rotasyon uygulamaları ile 
çeşitli iş dallarında gelişimlerini sağlamak, performans yönetim 
sistemi ile performanslarını değerlendirmek ve atamalar ile kari-
yer planlaması yapmak ve çalışanlarımızla uzun vadeli işbirliğimi-
zi sürdürmek olarak tanımlayabiliriz.

Benim kişisel görev misyonum ise operasyonel mükemmelliyet, 
teknik zenginlik ve insan kaynakları yönetimi üzerinden var olan 
organizasyonları en verimli haline getirmekte dengeli stratejik 
ortaklık kurabilmek.

İdil Büyükcangaz: Son olarak sağlık sektöründe görev yap-
mayı planlayan gençlere neler söylemek istersiniz?

Sesil Pir: Şirketimiz içerisinde açılan pozisyonlar için doğru kişi-
leri doğru işe yerleştirmek en büyük hedefimizdir. Aranılan kriter-
ler, pozisyonlara göre değişkenlik göstereceği gibi her pozisyon 
için beklentimiz Novartis Değer ve Davranış Kuralları doğrultu-
sunda temel yetkinlikleri karşılayan adaylardır. Şirket bünyemiz-
de farklı alan ve disiplinlerde geçerlilik gösterecek birkaç temel 
yetkinlikler şunlardır: Sonuç/çözüm odaklılık, yenilikçilik, olumlu 
iş ilişkileri oluşturabilmek, liderlik/girişkenlik, iletişim becerileri.

Kişisel olarak yeni mezun olacak arkadaşlara tavsiyem ise ha-
yatta karşılarına çıkacak hadiseleri bir olanak olarak değerlen-
dirmeyi öğrenebilmeleri ve kendilerini yetiştirmek üzere mutlu 
olabilecekleri alanlarda görev arayışında olmalarıdır. Bu bağlam-
da bütün genç arkadaşlarıma gönül koydukları alanda başarılar 
diliyorum.

İdil Büyükcangaz: Verdiğiniz bilgilerden dolayı size çok te-
şekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

İdil Büyükcangaz: your are the Global Human resources 
General Manager of this company. can you please tell us 
about your human resources policy?

Sesil Pir: “Human Resources” is a new professional area 
that has begun to be learned and demanded in developing 
countries. It is at the same time a field that varies according to 
national economies, socio-psychological education level and 
company policies. 

We can define the human resources policy of our company 
as follows: to place right people into right positions through 
our customer-oriented approach; to select people with high 
potential for our company; to provide professional development 
in various fields through rotation implementations; to evaluate 
performance through performance management system; to 
make career planning by appointments and to provide long 
term cooperation with our employees.

My personal work mission is to make the organizations that 
exist through operational perfection, technical richness 
and human resources uber-efficient and to form stable 
partnerships. 

İdil Büyükcangaz: finally, what do you recommend young 
people who intend to work in health sector? 

Sesil Pir: Our primary objective is to place correct people 
into correct positions within our company. Although required 
criteria vary by the specific position, our expectation for all 
positions is to find people who have the basic skills according 
to Novartis Value and Behaviour Values. Basic competences 
that apply for all fields and disciplines in our company are 
as follows: being solution/result oriented, ability to work up 
positive professional relations, leadership/entrepreneurship 
and communication skills.

And my personal suggestion to friends to be graduated is 
to learn considering the events they encounter in life as 
opportunities and to work in the fields they can develop 
themselves and be happy. In this context, I wish young friends 
success in the profession areas they are fond of. 

İdil Büyükcangaz: I thank you for the information you give 
and wish you continued success in your career. 
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ÇOCUK HAKLARININ SAVUNUCUSU UNICEF
UNICEF, THE ADVOCATE OF CHILDREN’S RIGHTS

Röportaj / Interview: Özlem Altıngöz - Fotoğraf/ Photos: Burak Sezer Yıldırım

Dünyadaki tüm çocukların haklarının güçlü savunucusu 
olan bir kuruluş var. onlar dünyanın en yoksul bölgelerinde 
ve özellikle de acil durumlarda çocukların refahını artırmak, 
tüm kız ve erkek çocuklarına tam potansiyellerine ulaşma 
olanağını sunmak, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılamak 
için çalışan unIcef Birleşmiş Milletler Çocuklara yardım fo-
nu’nun gönüllüleridir. unIcef türkiye’nin yöneticilerinden 
şevval yoğurtçu ile birlikteyiz.

Özlem Altıngöz: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? unIcef’teki 
göreviniz nedir?

Şevval Yoğurtçu: Yaklaşık 2009 Haziran’ından beri UNICEF’de 
çalışıyorum. UNICEF’in 29 Ekim 2008’den beri sürdürülen “Face 
to Face” (Yüz Yüze) adlı bir projesi var. Bu projede genelde üni-
versite öğrencileri çalışıyor. Bir haftada kendi belirledikleri en az 
üç gün “yüz yüze” ekibinde görev alıyorlar. Ben de 2009 yılın-
da bu şekilde göreve başladım. UNICEF’in bu projesini sokakta 
insanlara anlatarak bilgilendiriyorduk. Bir yandan da UNICEF’e 
düzenli destekçiler kazandırıyorduk. UNICEF Türkiye’de bu şekil-
de 40 bin destekçi kazandı. Dünyada ise 3 milyon destekçisi var. 
Daha sonra sahada iki yıl takım liderliği yaptım. Yaklaşık iki yıldır 
da UNICEF’in işe alım ve eğitimlerinden sorumluyum, onlarla mü-
lakat yapıyorum, eğitimlerini veriyorum. 

Özlem Altıngöz: unIcef ne zaman ve hangi amaçla kuruldu?

Şevval Yoğurtçu: UNICEF, 1946 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın 
yıkıntılarının ardından Birleşmiş Milletler tarafından çocukla-
ra acil yardım fonu olarak kuruluyor. 1953 yılından itibaren de 
çocuklara yardım eden bir kuruluş olarak çalışmalarına devam 
ediyor.

Özlem Altıngöz: türkiye’de unIcef’in çalışmaları nasıl yürü-
tülmektedir?

Şevval Yoğurtçu: UNICEF’in dünyada ve Türkiye’de yaptığı çe-
şitli çalışmalar var. Örneğin Türkiye’de 1998 yılında “Çocuklara 
Aşı Projesi” yürütüldü. Bu projeyle birlikte ülkemizde çocuk felci, 
anne yeni doğan tetanozu, kızamık görülmüyor. Bunun dışında şu 
an anaokulu yapma projesi var. 10 tane pilot ilin içinden en zor 
durumda olan 3 tanesi seçilerek tuvaletleri, mutfakları, kitapları, 
eğitici oyuncakları ile tüm iç donanımları UNICEF tarafından yapı-
lan anaokulları hizmete açıldı. Bunun yanında aşı, temiz su sağ-

there is an organization defending the rights of all children 
of the world. they are the volunteers of united nations 
International children emergecy fund, who works with 
the purpose of improving the life quality of children living 
in poorest regions and particularly in times of emergency, 
offering girls and boys the opportunity to realize their 
potentials and meeting basic needs of children. We were 
together with şevval yoğurtçu, one of the turkey executers 
of unIcef. 

Özlem Altıngöz: first of all, can you introduce yourself? 
What is your position in unIcef?

Şevval Yoğurtçu: I have been working for UNICEF since July 
2009. UNICEF has Project called “Face to Face” that has been 
carried out since October 29, 2008. The project is generally 
carried out by university students. They take charge in one of 
the “face to face” teams they choose for three days a week. In 
2009, I began active duty in this way. We were informing people 
about this Project of UNICEF in the street. In the meantime we 
were trying to enroll more members to UNICEF. UNICEF won 40 
thousand supporters from Turkey in this way. And it has 3 million 
supporters in the world in general. Afterwards I began working 
as team leader. And for about two years I am responsible for 
recruitment and the training of new personnel at UNICEF; I make 
interviews with applicants and give them training. 

Özlem Altıngöz: When and for what purpose was unICEF 
found? 

Şevval Yoğurtçu: UNICEF was founded in 1946 following 
the wreckage of the Second World War by Unıted Nations as 
an emergency fund for world children. Dating from 1953 it 
continues its activity as an aid organization for children.

Özlem Altıngöz: How are the actions of unIcef carried out 
in turkey? 

Şevval Yoğurtçu: UNICEF carries out multifarious works 
throughout the world. For instance, in Turkey it carried out the 
Project of “Vaccine for Children” in 1998. Thanks to this project, 
poliomtelitis, neonatal tetanus and measles are no longer seen in 
our country. Apart from that, there is the project of kindergarten 
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lanması, acil durum çalışmaları gibi projelerimiz de halen 
yürütülmektedir.

Özlem Altıngöz: unIcef gönüllüsü olabilmek için 
ne yapmak gerekiyor? 

Şevval Yoğurtçu: Gönüllü olabilmek için özel bir çalış-
mamız yok ama internet sitemizden bizi takip edebilirsi-
niz. Bizim şu an Türkiye’de yaklaşık olarak 40 bin destek-
çimiz var. Eğer bu kişiler destekte bulunmak isterlerse 
her ay kendi bütçelerini zorlamayacak şekilde kredi kartı 
üzerinden bir miktar yardım edebilmektedirler.

Özlem Altıngöz: Özellikle şehrin çok kalabalık yer-
lerinde, örneğin Bahariye’de unIcef gönüllülerine 
rastlıyoruz. Bu çalışmaların amacı nedir?

Şevval Yoğurtçu: Bu çalışmalar anlattığım gibi yürü-
yor. Ben de bu şekilde göreve başlamıştım. Hatta ben 
de Bahariye Takımı’nda yer almıştım. Burada önceliğimiz 
tabii ki insanları UNICEF’e destekçi edindirmek. Birleşmiş 
Milletler kuruluşundan ayrıldığımız için herhangi bir fon 
almıyoruz. Bizim yaptığımız tüm projeler, sokaklarda 
yaptığımız form doldurmalarla, destekçilerimizle ayakta 
duruyor. Önceliğimiz kişilerin destekçi olmalarından ziya-
de sivil toplum bilincinin oluşmasıdır.

Özlem Altıngöz: Daha önceki yıllarda unIcef’in 
kültür elçilerini televizyon ekranlarında sık sık izliyor-
duk. Son zamanlarda medyada daha az yer aldığınızı 
görüyoruz. Bunun nedeni nedir?

Şevval Yoğurtçu: Aslında öyle bir şey söz konusu de-
ğil. Her geçen gün yeni yeni elçilerimiz çıkıyor. Türkiye’de 
birçok iyi niyet elçimiz var. Müjdat Gezen, Ayşe Kulin, 
Türkan Şoray ve en son Kıvanç Tatlıtuğ aramıza katıldı. 
Dünyada da David Beckham, Shakira gibi birçok iyi niyet 
elçisi var. Herkes tarafından tanınan ve sevilen iyi niyet 
elçilerimizin aslında tanımlanmış bir görevleri yoktur. 
Halkın onları dikkate aldığı bilindiği için bir reklam filmi 
çekilmesine karar verildiğinde UNICEF’in reklam yüzü 
oluyorlar ve bunun altına imza atıyorlar. “Ben UNICEF’e 
destekte bulunup bir çocuğun hayatına yardım sağlı-
yorum. Sizler de bize katılın, siz de tanımadığınız, gör-
mediğiniz çocuğun hayatında değişim yaratın.” diyerek 
destekte bulunuyorlar.

Özlem Altıngöz: unIcef, toplanan yardımları ihti-
yaç sahiplerine nasıl ulaştırıyor?

Şevval Yoğurtçu: UNICEF, bireysel olarak bir şeyler 
yapmaz, toplu olarak yapar. Örneğin herhangi bir afet 
anında vatandaşlara temiz su sağlıyoruz. Temiz su sağ-
layıcı tuzlarımız var. Herhangi bir afette, çatışmada 24 
saat içinde UNICEF sahada hazır bulunur. Hemen çalış-
malara başlar. Öncelik olarak temel gereksinimler karşı-
lanır. Daha sonrasında eğitim gibi çalışmalar başlatılarak 
bu şekilde yardım yapılır ve yardımları sürdürülür. Bir sivil 
toplum kuruluşu olarak bizi destekleyen herkese ve sizin 
gibi duyarlı gençlere çok teşekkür ederiz. 

Özlem Altıngöz: Biz de size zaman ayırdığınız için 
teşekkür ederiz.

construction now. 3 cities have been selected among 
10 pilot cities and new kindergartens have been put 
into service with their toilets, kitchens and all interior 
equipments like books and educational toys. Besides, 
our projects such as those of vaccination, fresh water 
provision and emergency works are still proceeding. 

Özlem Altıngöz: What should one do to become a 
unIcef volunteer? 

Şevval Yoğurtçu: We have no special work for 
volunteerism but you can follow us from our website. 
We have about 40 thousand supporters in Turkey right 
now. Should these people want to provide financial 
support, they can donate small amounts every month 
via their credit cards. 

Özlem Altıngöz: We encounter unIcef volunteers 
in crowded places of the city, especially at Bahariye, 
Kadıköy? What is the purpose of this work? 

Şevval Yoğurtçu: These activities are carried out 
as I told. I myself began duty at UNICEF like this. As 
a matter of fact I took part in Bahariye team. Our 
priority in the volunteer works is, of course, to win 
new supporters to UNICEF. For we separated from UN, 
we cannot take receive any fund. All projects we are 
carrying out are funded by the forms we ask people 
to fill and our supporters. But what is prior for us is to 
create a social consciousness rather than enrolling 
new supporters. 

Özlem Altıngöz: In previous years we would 
frequently see the cultural envoys of unIcef on tV. 
But in recent times we see that you appear less on 
media. Why?

Şevval Yoğurtçu: In fact there is no such situation. 
We win new envoys every passing day. We have many 
goodwill ambassadors in Turkey such as Müjdat Gezen, 
Ayşe Kulin, Türkan Şoray and Kıvanç Tatlıtuğ who joined 
us lately. And we have goodwill ambassadors such as 
David Beckham, Shakira, etc. throughout the world. 
Our goodwill ambassadors who are knowned and 
liked by almost everyone has no identified duty. They 
become the face of UNICEF when a commercial film is 
decided to be shot and they put their signature under 
these. They give support by saying “I help one child’e 
life by supporting UNICEF. Joinn us and you cause a 
change in the life of a child you don’t know and see.” 

Özlem Altıngöz: How does unIcef convey the 
donations collected to the needers?

Şevval Yoğurtçu: UNICEF does not work on an 
individual basis; it works collectively. For instance, 
in case of any disaster we provide fresh water for 
citizens. We have salts supplying fresh water. In 
case of disaster UNICEF appears in the field and 
set to work immediately. Primarily, basic needs are 
met. Afterwards we set to work for studies such 
as education and these aids are continued. As a 
nongovernmental organization, we express our sincere 
thanks to everyone supporting us and sensitive young 
people like you. 

Özlem Altıngöz: thank you for allocating time for us. 
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ENGELLERİN ENGELLEYEMEDİĞİ BAŞARI!
Röportaj / Interview: Tuana Gürkan - Fotoğraf/ Photos: Hazal Çıkar

tBMM’ye girmiş ilk 
görme engelli millet-
vekili olarak türki-
ye’yi avrupa Konseyi 
Parlamenterler Mec-
lisi’nde temsil eden 
milletvekillerinden 
birisi ve avrupa Kon-
seyi’nin de ilk görme 
engelli üyesi olan 
lokman ayva ile en-
gellerin ortadan kalk-
ması için yaptığı çalış-
malara dair konuştuk.

Tuana Gürkan: Ön-
celikle AVAZ okuyu-
cularına kendinizden 
biraz söz eder misi-
niz?

Lokman Ayva: 1966 
yılında Konya’da doğdum. 11 yaşındayken menenjit hastalı-
ğı geçirip kör oldum. Bir abim, bir de ablam var. Babam Devlet 
Su İşleri’nde temizlik elemanı olarak çalışıyordu, annem ırgatlık 
yapıyordu. Kör olduktan sonra 5 sene evde kaldım. Sonra körler 
okuluna başladım. Okulu bitirdikten sonra Konya’da iki yıl Gazi 
Lisesi’nde, son yılı da Ankara Cumhuriyet Lisesi’nde okudum. 
1988’de Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’ne başladım, 
1996 yılında da mastırı bitirdim, şu anda da doktora yapıyorum. 
Sosyal hayatımda sivil toplum kuruluşlarında çalıştım. Beyaz 
Ay Derneği’ni, Fiziksel Engelliler Vakfı’nı, Güney Asya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi’ni kurdum. İş hayatımda işportacılık, radyo 
sunuculuğu, dergi yöneticiliği, İngilizce ve bilgisayar öğretmenli-
ği gibi birçok şey yaptım. İstanbul Büyük Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı iken Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını, daha sonra 
da aynı partide milletvekilliği görevlerinde bulundum. Şu anda da 
gönüllü çalışmalarda yer alıyorum. Evliyim ve iki de çocuğum var.

Tuana Gürkan: 1994 yılında türkiye’de ilk kez istanbul Bü-
yükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan engelliler Koordi-
nasyon Merkezi’nin Kurucu Başkanlığı’nı yapmışsınız. Burada 
engellilere nasıl hizmetler veriyordunuz?

Lokman Ayva: Biz Büyükşehir Belediyesi’nde iken belediyelerin 
halkın sorunlarına en yakın ve en iyi çözüm bulabilecek kuruluş-
lar olduğunu anladık. Çünkü sorunlara hızlı çözüm bulabiliyorduk 
ve belediyelerin alanları çok genişti, eğitim de yapabiliyorduk. Bi-
zim 7+1 diye bir problem tanımımız vardı. Hemen birer cümleyle 
açıklayayım; eğitim yapabiliyor, istihdam sağlayabiliyor, sosyal ve 
medikal rehabilitasyon yapabiliyor, hukuki meselelerle ve tekno-
lojik destek donanımla ilgilenebiliyor, fiziksel çevreyi düzenleye-
biliyor, ayrıca bir de ekonomik sorunlarla ilgilenebiliyorduk. Bunun 

lokman ayva who 
represented turkey 
in european council 
Parliamentary as-
sembly as the first 
visually impaired 
member of turkish 
parliament is at the 
same time the first vi-
sually impaired mem-
ber of the european 
council. We talked 
to him his studies for 
the removal of hand-
icaps. 

Tuana Gürkan: first 
of all, can you short-
ly tell about yourself 
for aVaZ readers? 

Lokman Ayva: I was born in 1966 in Konya. When I was eleven, 
I underwent meningitis and lost my sight. I have an elder brother 
and an elder sister. My father was a sanitation worker in State 
Hydraulic Works and my mother was a farm labourer. I stayed at 
home for five years after I went blind. Then I began the school 
for the visually impaired. After I finish it, I received education at 
Gazi High School in Konya for two years and at Ankara Cumhuri-
yet High School for one year. Then in 1988 I began my university 
education at the department of Management at Boğaziçi Uni-
versity. I completed my graduate education in 1996 and now I’m 
doing my PhD. As for my social life, I worked for non-governmen-
tal organizations. I founded Beyaz Ay Association, Foundation 
for the Physically Handicapped, South Asia Strategic Research 
Center. As for working life, I worked as peddler, radio reporter, 
journal manager, English and computer teacher. When he is 
the İstanbul metropolitican municipality mayor, I worked as the 
advisor of Recep Tayyip Erdoğan. Afterwards I was elected as 
parliamentary member from the same party. Now I take part in 
volunteer works. I am married with two children. 

Tuana Gürkan: In 1994 you worked as the founder presi-
dent of coordination center for the Disabled founded for the 
first time in turkey within the body of istanbul metropolitan 
municipality. What kind of service did you provide for the 
handicapped in the center? 

Lokman Ayva: When we were in charge at Metropolitan Mu-
nicipality, we understood that municipalities are the institutions 
that can most closely understand and solve people’s problems. 
Because we could quickly find solutions to problems and the 
work area of municipalities was highly extensive, we could give 
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dışında Türkiye’de ilk 
kez sesli lambaları 
uygulamaya koyduk; 
trafik lambalarına 
sinyal takılması, çev-
re düzenlemesinde 
kaldırımlar, bina giriş 
çıkışları gibi. Türki-
ye’de ilk kez deneme 
amaçlı 7 tane yüzde 
100 alçak tabanlı 
İETT otobüsü aldık. 
Florya’da engelliler 
için kamp hizmeti 
başlattık ve çok fazla 
talep gördük.

Tuana Gürkan: Milletvekilliği yaptığınız dönem engelliler 
için ayrıca bir şey yaptınız mı?

Lokman Ayva: Evet, ilk olarak Engelliler Koordinasyon Merke-
zi’nde İstanbul genelinde yaptığımız çalışmaları, Türkiye geneline 
yaydık. İkinci olarak bizim yapamadığımız yani kanunların engel 
olduğu hükümleri de milletvekili olunca değiştirmiş olduk. 

Tuana Gürkan: Beyaz ay Derneği’ni kurmak kimin fikriydi ve 
kuruluş hikayesini kısaca anlatır mısınız?

Lokman Ayva: Derneğin kuruluş çalışmaları 1988 yılında baş-
ladı, 1992’de resmiyete kavuştu. Üniversitede öğrenciydik o za-
manlar, engelliler için bir şeyler yapmak istiyorduk ama o zaman-
lar öğrenciler dernek kuramıyorlardı. Çalışmamız kitap okumayla 
başladı. Sonra bunun bütçesini kendi aramızda para toplayarak 
çıkardık, hatta toptancıdan sabun alıp diğer öğrencilere satarak 
gelir elde ettik. Daha sonra biz dernek kuramadığımız için çalışan 
arkadaşlarımızdan rica ettik, böylece dernek kurulmuş oldu.

Tuana Gürkan: Peki dernekte engelliler için şu ana kadar ne 
gibi şeyler yaptınız?

Lokman Ayva: Türkiye’de ilk defa engelliler için bilgisayar labo-
ratuarı kurduk. Yazılan kitapların engelliler için okunmuş kaset-
lerini çıkarmak için izinler aldık ve uyguladık. Birçok arkadaşımız 
okulunu bitirememişti, onlar için dışarıdan okul bitirme kursları 
açtık. Ayrıca yabancı dil ve üniversiteye giriş sınavı için hazırlık 
kursları açtık. Bunun gibi engellilerin hayatını kolaylaştıracak şey-
ler yapmaya çalıştık. 

Tuana Gürkan: Peki siz engelliler adına bunca şeyi yapar-
ken sizin görme engeliniz bu süreçte size ne gibi zorluklar 
yarattı?

Lokman Ayva: Aslında hem avantajları oldu hem dezavantaj-
ları. Ben size avantajlarından söz edeyim; kendinizi daha iyi anla-
tabiliyor ve etrafı daha kolay anlayabiliyorsunuz. Bir de insanlar 
senin bu halinle bir şeyler yapmaya çalıştığını gördüklerinde sana 
daha çok destek olmaya çalışıyorlar. Etrafımda hep iyi insanlar 
oldu, bu iyi taraflarından biri. Beni buralara kadar getiren de Türk 
toplumunun iyilikleridir zaten.

Tuana Gürkan: Size benimle röportaj yapmayı kabul ettiği-
niz için çok teşekkür ederim...

training. We had a 
problem definition 
called 7+1. To ex-
plain, we could give 
training, provide em-
ployment as well as 
social and medical 
rehabilitation, deal 
with matters of law 
and technological 
support equipment, 
organize physical 
environment and 
lean over econom-
ic problems. Apart 
from that, for the 
first time in Turkey 
we carried audible 

traffic lights, bring a new dimension to environmental planning, 
etc. For the first time in Turkey we purchased seven 100% flat 
base IETT buses. We commenced a camp for the handicapped 
in Florya and it was met with intense interest. 

Tuana Gürkan: What other things did you do for the handi-
capped during the time you were in the parliament? 

Lokman Ayva: Yes for one thing, we extended the activities 
we had carried out in Coordination Center for the Handicapped 
from İstanbul to whole Turkey. Secondly, we changed the acts 
of law preventing us from doing what we do. 

Tuana Gürkan: Whose was the idea of founding Beyaz ay 
association? can you shortly tell us the foundation story? 

Lokman Ayva: Preparations for the foundation of the asso-
ciation began in 1988 and it was officially founded in 1992. I 
was a university student then and I wanted to do things for the 
handicapped but it was legally prohibited for students to found 
association. So we started with reading audiobooks. We collect-
ed money among us for this, we even sell the soaps we bought 
from the wholesaler. Afterwards since we cannot found associ-
ation, we requested from our friends to found it. That’s how it 
was founded. 

Tuana Gürkan: Well what have you done for the handi-
capped in the association up to now? 

Lokman Ayva: For the first time in Turkey, we founded a com-
puter lab for the handicapped. We got official permission for 
reading books for the handicapped and we produced audio-
books. There were many friends who could not complete their 
education. We opened graduation courses. And we opened for-
eign language and university entrance courses as well. We tried 
to do things to make life easier for the handicapped. 

Tuana Gürkan: Well, when you were doing so much thing 
for the handicapped what difficulties did you encounter be-
cause of your own visual handicap? 

Lokman Ayva: In fact, it has had its own advantages and dis-
advantages. I will tell you about its advantages. You can better 
express yourself and better understand people around you. And 
when people see that you are trying to do good things despite 
your handicap, they try to support and help you. There have al-
ways been good people around me; this is one good aspect. In 
any case what brought me to this position is the goodness of 
the Turkish nation. 

Tuana Gürkan: I thank you very much for accepting to 
make an interview with us….
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FİLM ÇEKMEK CESARET İSTER

MAKING FILMS REQUIRES COURAGE

Röportaj / Interview: Melisa Demir - Fotoğraf/ Photos: Aslıhan Zandar

50. uluslararası antalya 
film festivali’nde “en 
iyi film” ve “en iyi yö-

netmen” ödüllerini alan “Ku-
sursuzlar” filminin yardımcı 
yapımcısı, aynı zamanda 
Marmara radyo televizyon 
Gazetecilik anadolu Meslek 
lisesi mezunu Dilde Mahalli 
ile sinema üzerine sohbet 
ettik.

Melisa Demir: Merhaba. Siz 
Marmara radyo televizyon 
Gazetecilik anadolu Meslek 
lisesi’nin 2004 yılı mezunu-
sunuz. Öğrenciyken bu sek-
törün içinde yer alacağınızı 
düşünüyor muydunuz? lise 
yıllarında hedefiniz neydi?

Dilde Mahalli: Aslında lise 
yıllarında geleceğe dair insanın 
kafasında birçok şey oluyor. 
Ben öğrenciyken hep reklam-
cılık sektöründe olmayı hedef-
lerdim. O günlerde reklamcılık 
çok popülerdi. Daha sonra 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde 
“Görsel İletişim - Tasarım Bölü-
mü”nde okudum. İnsan ancak 
okuldan mezun olup piyasayı 
tanıyınca ne yapacağına karar verebiliyor, yani sizi zaman yön-
lendiriyor.

Melisa Demir: Marmara radyo televizyon Gazetecilik ana-
dolu Meslek lisesi’nden mezun olmanız sizin şimdi yaptığınız 
işe ne tür katkılar sağladı?

Dilde Mahalli: Marmara Anadolu Meslek Lisesi’nde aldığım eği-
timi bugün çalıştığım sektörde kullanıyorum. Bunu bir örnekle 
anlatmak isterim; iki hafta önce sansürle ilgili bir şeylere canımız 
sıkılmış, konuyla ilgili araştırma yapıyorduk. Kaynak olarak Şadan 
Hocamızın bize okuttuğu “Basın Yayın Tarihi” adlı kitaba bakmak 
gerekti. Kitapta İbrahim Müteferrika’dan bu yana sansür olayının 
bu ülkede hep bir baş belası olduğunu gördüm. Daha lise sırala-
rında okuduğum bu kitabı yıllar sonra yeniden karıştırmak çok 
hoşuma gitti. O zamanlar da bazı satırların altını çizmiş, sayfanın 
yanına notlar yazmışız. Yine Bahçeşehir Üniversitesi’nde İngilizce 
yeterlilik sınavına girdiğimde lisede okuduğumuz sinemanın baş-
langıcı ile ilgili bir metin çıkmıştı; Lumiere Kardeşler’i anlatıyordu. 
Bildiğim konuyu İngilizce’den Türkçe’ye çevirmek kolay oldu. Biz 
aslında lise yıllarında aldığımız mesleki eğitimle sektöre diğer ar-

We conversed on cinema 
with Dilde Mahalli, the as-
sociate producer of the film 
“Kusursuzlar” (the Impecca-
bles), the winner of “the Best 
film” and “the Best Director” 
awards at the 50th Interna-
tional antalya film festival. 
Dilde Mahalli is at the same 
time a graduate of Marma-
ra radio-tV and journalism 
anatolian Vocational High 
School. 

Melisa Demir: Hello. you are 
a 2004 graduate of Marmara 
radio-tV and journalism ana-
tolian Vocational High School. 
Would you imagine being in 
this sector when you were a 
student? What were your ob-
jectives then? 

Dilde Mahalli: In fact, one 
imagines many things in high 
school years. When I was a 
high school student, I would 
aim at working in the advertis-
ing sector. Those days adver-
tising was very popular. Then I 
studied at Visual Communica-

tion-Design department in Bahçeşehir University. One generally 
decides what she will do only after she gets acquianted with 
the market after graduation. I mean, what directs you is time in 
such decisions. 

Melisa Demir: What have graduation from Marmara radio-tV 
and journalism anatolian Vocational High School contribut-
ed to your present profession? 

Dilde Mahalli: I benefit from what I learned from Marmara Ana-
tolian Vocational High School in the sector I’m worlking today. I 
would like to illustrate this with two examples: Two weeks ago, 
we were very angry about a censorship case and were research-
ing about the issue. Then we had to resort to the book “History 
of Press” which our teacher Şadan Alptekin made us read as a 
resource. From that book I learned that censorship has been a 
big problem in this country since Ibrahim Muteferrika. Leafing 
thtough a book which I read in school years pleased me too 
much. I saw that I had underlined the book and took notes at 
the sides. And during the English proficiency test at Bahçeşehir 
University, I came across a passage that we had read about the 
rise of cinema in high school years; it was about Lumiere Broth-
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kadaşlarımıza göre 1-0 önde başlıyoruz. Bazen “Keşke şu derse 
daha çok çalışsaymışım, daha dikkatli dinleseymişim.” dediğim 
bile oluyor. Yine bizim mesleğin olmazsa olmazı metin yazımı ko-
nusu. Günümüzde haberlerin nasıl verildiğinin hepimiz farkında-
yız. Bir haberin nasıl verilmesi gerektiğini bildiğiniz için izlediğin ya 
da okuduğun haberi daha farklı değerlendirebiliyorsun. 

Melisa Demir: Bir üyesi olduğunuz “yeni Sinema Hareketi” 
yeni bir oluşum. Bize bundan söz edebilir misiniz? yeni Si-
nema Hareketi hangi amaçla kuruldu, kimler bu hareketin 
içinde yer alıyor?

Dilde Mahalli: Aslında benim “Yeni Sinema Hareketi”yle yolum 
tesadüfen kesişti. Bu bir sivil insiyatif kurumu. Kendi isteğiyle 
bir araya gelen yönetmen ve yapımcılardan oluşuyor. Kurulma 
nedeni şu: Günümüzde sinema sektörde çok büyük zorluklarla 
karşılaşılıyor. Bu durum aslında sadece sinema için değil tüm 
iletişim ve sanat dalları için de geçerli. Çok zor şartlar altında bir 
şeyler yapılmaya çalışılıyor. Şu an toplam 33 üyesi var. Derviş 
Zaim’den tutun, Yamaç Okur, Hüseyin Karabey gibi çok sayıda 
yapımcı ve yönetmen aylık yapılan toplantılarla bir araya geli-
yor. Bu toplantıların iki odağı var; birincisi gündemde olan konu-
lar. Örneğin film çekmek isteyen insanlara verilmek için ayrılan 
bütçenin ilgili kişilere iletilmemesi. Biz bununla ilgili toplu olarak 
ses çıkarmayı amaçlıyoruz. Bir diğer konu da sinema ile ilgili 
önemli konular hakkında kamuoyu yaratmak. Sizler de Emek 
Sineması’yla ilgili olayları mutlaka takip etmişsinizdir. Bu tarihi 
sinema hukuka aykırı bir şekilde kapatıldı. İşte bu konuyla ilgili 
olarak biz inanılmaz bir kamuoyu yarattık, mitingler düzenle-
yip, yürüyüşler yaptık. Bizler sektörle ilgili rahatsız olduğumuz 
şeyleri değiştirmek ve sanat yapmak için bir arada çaba göste-
riyoruz. Sinema sektöründe dağıtımla ilgili de problemler var. 
Bu nedenle alternatif dağıtım yöntemleri arıyor, belediyelerle 
anlaşıyoruz. Örneğin biz Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Levent 
Kültür Merkezi’nde “Her Cuma Yeni Sinema” adı altında ücretsiz 

ers. It was easier for me to translate a familiar passage into 
Turkish. In fact with the vocational education we take at Mar-
mara, we make a head start into the sector in comparison with 
others. Sometimes I even find myself saying “If only I had worked 
harder for this or that subject or I had listened more carefully.” 
And one absolute must of our profession is text autorship. To-
day we all know how news are prepared and presented. Since 
you know how news should be presented, you can better eval-
uate the quality of a textual or visual news. 

Melisa Demir: you are a member of the new cinema Move-
ment which is a new formation. could you tell us about this? 
What is the purpose of the foundation of it and who are the 
members? 

Dilde Mahalli: Indeed I came across with this movement by 
coincidence. It is a civil initiative consisting of directors and 
producers who willingly come together. And as for its purpose 
of foundation: Nowadays big difficulties are met in the cinema 
sector. And this applies not only to the cinema but also all of 
the branches of communication and art. People in these sec-
tors try to make productions under really difficult conditions. 
At the present the movement has 33 members; directırs and 
producers ranging from Derviş Zaim to Yamaç Okur and Hüseyin 
Karabey come together at monthly meetings. These meetings 
have two focuses: First, the matters on the agenda. One such 
agenda is the failure in the transfer of the budgets appropri-
ated for people who want to shoot films. Our aim is to stand 
up to it collectively. The other focus is to mold public opinion 
about important issues concerning cinema. You must have fol-
lowed the events concerning Emek Cinema Theater. This his-
torical cinema theater has been unlawfully closed. And on this 
topic we have molded an incredible public opinion organizing 
meetings and marchings. We try hard collectively to perform art 
and change the points that disturb us about the sector. There 
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film gösterimi yapıyor, filmlerin yönetmenleri ve yapımcılarıyla 
izleyicileri buluşturuyoruz. 

Melisa Demir: türkiye’de sinema sektörünün durumu ne-
dir? eski yeşilçam sineması düşünüldüğünde şu anki yapılan 
filmlerin kalitesi ve izlenme durumu için ne söyleyebilirsiniz?

Dilde Mahalli: Günümüzde aslında inanılmaz güzel filmler çe-
kiliyor. Film çekmek için büyük miktarda para harcanıyor; en az 
400-500 bin liraya ihtiyaç var. Bir kişinin bu miktardaki parayı 
bulması tabii ki çok zor. Bunun için devletin ve çeşitli kurumların, 
vakıfların sizi desteklemesi lazım. Bu ülkede bu sistem ne yazık 
ki iyi işlemiyor. Ama kaynak sıkıntısına rağmen ülkemizde çok 
iyi yönetmenler var ve onlar çok güzel işlere imza atıyorlar. Bu 
filmlerin seyirciyle buluşması her zaman için problem. Salonlar 
genelde daha çok gişe başarısına yönelik yapılmış ana akım film-
lerle anlaşmalı olduğu için sanatsal filmler seyirciye ulaşamıyor. 
Bu filmlerin izlenme oranları az oluyor çünkü vizyona girebilseler 
bile gösterimde kısa bir süre kalabiliyorlar. Bugün sinema sek-
töründe çalışanlarda çok büyük bir karamsarlık söz konusu. Bu 
karamsarlığın nedeni de gereken desteklerin olmaması ve san-
sür dayatmaları… 

Melisa Demir: Bir filmi ortaya koymak için ilk önce “Benim 
anlatacak bir hikayem var” mı demek gerekiyor?

Dilde Mahalli: Evet, iyi bir film için kesinlikle bir hikayenizin ol-
ması gerekiyor. Örneğin bir senaryo yazıyorsun, filmi çektikten 
sonra bakıyorsun yazılan ve çekilen arasında çok büyük bir fark 
var. Bir filmin yapılması yaklaşık iki yıl sürüyor ve çekime başla-
yıncaya kadar senaryo sürekli değişiyor. Bunun böyle olması çok 
doğal, çünkü senaryo düşündükçe evrilen bir şey. Ama kesinlikle 
iyi bir çıkış noktasına ihtiyacınız var. 

Melisa Demir: Sinema yapımları gişeden sonra çok ucuza 
cD/DVD olarak satılıyor, hatta kampanyaları bile oluyor. 
Korsan yapımları da unutmamak gerekir. Bu sektörün içinde 
bulunan biri olarak emeğinizin yok oluşunu nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Dilde Mahalli: Bu konudaki düşünce tarzım genelden biraz 
farklı. Korsanın önüne geçmek mümkün değil. Aslında fiyatların 
ucuz olduğunu düşünsek de genele baktığımız zaman sinema 
biletleri, DVD almak bunlar aslında lüks tüketime giren şeyler. 

are also the problems about distribution in the cinema sector. 
So we are looking for alternative ways of distribution, making 
agreements with municipalities. For instance, now we organize 
free film screenings under the name of “Every Friday, the New 
Cinema” at Levent Culture Center which is affiliated with the 
municipality of Beşiktaş, and bring the directors and producers 
of the screened films together with the audience. 

Melisa Demir: What do you think is the general situation 
of the cinema sector in turkey? compared with the old 
yeşilçam cinema, what would you say about the quality and 
consumption level of contemporary films? 

Dilde Mahalli: In fact, incredibly qulified films are produced 
nowadays. A lot of money is spent for their shooting; shooting 
a film costs at least 400-500 thousand TL. Of course, it is very 
hard to find such a big amount for an average director. For this 
reason, as a director you need to be financially supported by 
various governmental or non-governmental institutions and or-
ganizations. But unfortunately, this system does not work ef-
fectively in our country. Yet despite resource difficulties, there 
are very successful directors putting their signature under gor-
geous productions in our country. But the accession of these 
films to the audience always poses a big problem. Since movie 
theaters are generally designed and allocated for mainstream 
films that are intended for box office success, art films cannot 
reach the audience. Such films are much less watched because 
even if they are screened at movie theaters, they remain on dis-
play for a very short while. Nowadays a heavy pessimism over-
whelms the ones working for the cinema sector. And the reason 
is lack of financial support and censorship…

Melisa Demir: Is it a prerequisite to say “I have a story to 
tell” for producing a film? 

Dilde Mahalli: Yes, you should exactly have a good story in 
order to produce a film. For example, you write a scenario and 
when the film is shot you see that there is a great difference 
between the scenario text and the production. The produc-
tion of a film takes two years on average and when you start 
shooting, the scenario incessantly changes. And this is very 
natural because scenario is something that evolves as you 
think on it. Yet you absolutely need a point of departure, which 
is the scenario. 

Melisa Demir: after the box office, films are cheaply sold in 
cD/DVD format. extra price cuts are even made over these 
cheap prices. and of course there are the pirated films. as 
a figure of this sector, how do you evaluate this derogation 
of your labour? 
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Yani maddi durumu olmayan biri için bilgisayardan “Torrent” 
dediğimiz sistemden bir şeyi indirmek çok daha kolay. Bu her 
zaman çok tartışılan bir konu, ancak sinemacılar artık buna pek 
fazla takılmıyorlar. Bazıları “Yeter ki izlensin” diye düşünüyor, 
yani korsanla ilgili çok büyük bir takıntımız yok. Tabii ki bunu 
engellemeye çalışanlar var fakat korsan kitap ya da film her 
zaman hayatımızda olacaktır. Teknolojiyle birlikte sektörler de 
gelişiyor. DVD’lerden sonra BLU RAY çıktı, BLU RAY gidecek ye-
rine başka bir şey gelecek. Artık filmleri de 35 mm çekmiyoruz, 
DCP denilen bir sistem tercih ediliyor. Bütün her şey teknolojiye 
göre şekilleniyor. Sanat bütün bunların arasında her zaman yo-
lunu bulup devam edecektir. 

Melisa Demir: Giyotin film oldukça iyi yapımlar oluşturuyor. 
ramin Matin’in yönetmenliğini yaptığı ikinci uzun metrajlı fil-
miniz olan “Kusursuzlar”a bakıldığında daha çok festival filmi 
gibi olsa da oldukça büyük başarılar göstermiş ve ödüller al-
mış. Siz bu filmin yardımcı yapımcısı olarak filminiz hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?

Dilde Mahalli: Uzun bir süre bu film üzerinde çalıştık; kimler 
oynayacak, neler yapılacak, film ekibi kimlerden oluşacak der-
ken bugüne geldik. Film Çeşme’de çekildi. Aslında film süreci çok 
yoğun bir süreç. İki yıl boyunca hiçbir şekilde dikkatinizin azal-
maması gerekiyor. Filmi çektik, bitti diyemiyorsunuz. Filmimiz 
vizyondan Ocak ayı sonunda kalktı. Aslında Giyotin Film olarak 
biz; filmin yapımcısı Emine Yıldırım, yönetmeni Ramin Matin, hem 
filmin yapımcısı hem de ses tasarımcısı Oğuz Kaynak, ben ve 
eşim olmak üzere beş kişilik bir ekibiz. Filmi Bakanlık’tan aldığımız 
destek ve diğer kaynaklar sayesinde çekebildik. Bu bizim “Ca-
navarlar Sofrası” adlı filmden sonra çektiğimiz ikinci filmimizdi. 
“Kusursuzlar” 50. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde “En İyi 
Film” ve “En İyi Yönetmen” ödüllerini alarak iyi bir film olduğunu 
da kanıtladı. 

Melisa Demir: Bir filmin ya da tiyatro eserin tercih edilme-
sinde etkin olan bir diğer unsur da afişidir. Siz de afiş tasarımı 
yapan biri olarak afiş tasarlarken nelere dikkat ediyorsunuz?

Dilde Mahalli: In this particular, I think a bit different from the 
general opinion. It is impossible to prevent pirate production. In 
fact even if we think that prices are low, when we consider re-
alistically, buying cinema tickets or DVDs is luxurious consump-
tion for the general public. In other words, it is much easier and 
cheaper for a low-income person to download films or music 
from the system called Torrent. This has been a much debated 
issue but film producers do not bother themselves with it as 
they used to. Some of them can accept the presence of pirate 
productions as long as their film is watched. In short, as direc-
tors and producers we are not that obsessed with pirates. Of 
course there are ones who struggle against pirates but pirated 
films or books will surely have a place in our lives. With tech-
nological progress, sectors also progress. After DVDs BLU RAY 
emerged and one day BLU RAY will go and another technology 
will come in its place. We no longer shoot 35mm films; a system 
called DCP is much more preferred these days. Everything take 
shape according to technology. Art will always find its own way 
among these and survive. 

Melisa Demir: Giyotin film makes really good productions. 
When we consider your second feature film, “the Impecca-
bles” directed by ramin Matin, although it can be put under 
the category of festival film, it proved very successful re-
ceiving awards. as the associate producer of it, what would 
you like to say about the film? 

Dilde Mahalli: We worked on the film for a long time. After long 
reflections on its cast, planning and the film crew, we come to 
these days. The film was shot in Çeşme. In fact the production 
process is a very labour-intensive one. You should not lose your 
attention and concentration during two years. You cannot say 
“we shot the film and that’s over.” The film was removed from 
the cinema theatres in January. And as the film crew of Giyo-
tin Film, we are five people: its producer Emine Yıldırım, director 
Ramin Matin, producer and sound designer Oğuz Kaynak, me 
and my husband. We could shot the film with the financial sup-
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Dilde Mahalli: Afiş tasarım işi beni çok mutlu eden, eğlendiren 
bir şey. Üniversiteden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üni-
versitesi’nde “Sanat Tasarım Bölümü”nde yükseklisans yaptım. 
Özellikle burada güncel sanat ve disiplinlerarası sanat üzerine 
çalıştım. O sürede afiş tasarımı yapmaya başladım. Bir afişin hem 
sanatsal bir tasarım, hem de filmin ya da oyunun dikkat çekmesi 
için bazı öğelere sahip olması gerekiyor. Aslında bir sanat ürünü 
gibi görünse de işin ticari kısmıyla da alakalı. O yüzden bu aradaki 
dengeyi iyi tutturmak gerekiyor. Sadece sanat yapmak o filmin 
dikkat çekmesini sağlamayabilir. Bunu genel bir gözün ilgisini çe-
kebilecek bir tasarımla yapmak önemli. 

Melisa Demir: filmler oluşturulurken görselliği mi daha 
önemli oluyor yoksa konu bakımından zenginliği mi?

Dilde Mahalli: Sinema görsel bir sanat olduğu için görsellikle 
birçok şeyi anlatabilirsiniz ama sonuçta sinema bir hikaye anlatı-
cılığıdır. Hikaye anlatıcılığı olduğu için de o görselleri kurgulama-
nız gerekiyor. Bu yüzden ikisi de çok önemli ama hikayenin varlığı 
çok daha önemli.

Melisa Demir: Son olarak bir yapım hayata geçirilirken nele-
re dikkat ediliyor?

Dilde Mahalli: En başta bir senaryo üzerinde çalışıyoruz. Bu se-
naryoyu yazarken de bunun ne kadarını yapabileceğimizi düşü-
nüyoruz. Aslında düşünmeyin derler ama günümüz şartlarında 
bunu düşünmek zorundayız. Örneğin biz şimdilerde üçüncü pro-
jemiz olan “Yürüyüş” adlı film üzerine çalışmaya başladık. Birkaç 
farklı senaryo var elimizde. Distopik, bilim kurgu öğeleri içeren bir 
film olacak. Üç boyutlu tasarımlardan yararlanmamız gerektiğini 
düşünerek, filmin içeriğine göre bir bütçe planlaması yapmak ve 
bunun için çeşitli fonlara başvurmamız gerekiyor. Ayrıca senar-
yo danışmanlarıyla senaryo geliştiriliyor. Zaten asıl çıkış her za-
manki gibi hikaye. O hikayeyi bulmak, onu en iyi şekilde anlatmak 
ve bunu yapabilirken ekonomiyi düşünmek zorundasınız. Yapım 
süreci bir yandan şans, diğer yandan çok ciddi bir sabır, hatta 
çok ciddi bir uğraş gerektiriyor. Sözün kısası çok cesaretli olup, 
yılmadan çalışmaya devam etmek gerekiyor. 

port we took from the Ministry of Culture and other resources. 
This is our second film after “Canavarlar Sofrası” (The Monsters’ 
Dinner). “The Impeccables” has proved to be a good film by re-
ceiving “The Best Film” and “The Best Director” awards at the 
50th International Antalya Film Festival. 

Melisa Demir: one factor of preference for a film or stage 
play is its banner. as a banner designer, what do you take 
into consideration in the design of a banner? 

Dilde Mahalli: Banner design is something that entertains me 
much. On graduating from university, I got my master’s degree at 
the department of Art Design in Yıldız Technical University. I par-
ticularly studied on contemporary and interdisciplinary art. During 
this period I began banner designing. A banner must have some 
specific characteristics both in order to be considered an artis-
tic design and to attract attention to the film. For this reason, a 
good balance should be provided between the two. Merely giving 
weight to the artistic qualities of the banner may deprive it of the 
quality of arousing attention. So in banner design it is important 
to produce a design that can appeal to the average eye. 

Melisa Demir: In the production process which proves more 
important: visuality or contextual substantiality?

Dilde Mahalli: Since cinema is a visual art, you can tell many 
things with visual possibilities. But cinema is story telling in its 
essence. For this reason, you have to fictionalise those visual 
elements at hand. Both visuality and story telling are important 
but the presence of a good story is the most important thing in 
terms of quality. 

Melisa Demir: finally, what are the points that are taken into 
particular consideration in the production process of a film?

Dilde Mahalli: First we work on a scenario. And while writing 
the scenario we ask ourselves to what extent we can possibly 
carry it into effect. Thinking elaborately during the writing pro-
cess is not generally advised but under contemporary condi-
tions we have to think about every detail. For example, we are 
now working on our third film project: “Yürüyüş.” We have sever-
al scenarios at hand. It will be a film having dystopian and sci-
ence-fiction elements. Considering we should make use of 3D 
designs, we have to make a budget planning according to the 
content of the film and apply for various funds in this direction. 
In addition, the scenario is developed with scenario advisors. As 
usual, the point of departure is the story. You have to find the 
best possible story, tell it in the best possible way and at the 
same time think economically. Production process necessitates 
chance on the one hand, and a lot of patience and effort on the 
other. In short, one should be very courageous and go on work-
ing undauntedly to produce a film. 
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Röportaj / Interview: Melisa Demir

AYŞE ARMAN 
“AVAZ” SAYFALARINDA

AYŞE ARMAN IN THE PAGES OF “AVAZ”

YAPTIğI RÖPORTAJLARLA 
ÜNLÜ GAZETECİ AYŞE ARMAN 
BU KEZ ÖZEL MARMARA ANA-
DOLU MESLEK LİSESİ ÖğREN-
CİLERİNDEN MELİSA DEMİR’İN 
SORULARINI TÜM SAMİMİYE-
TİYLE YANITLADI.

Melisa Demir: ayşe arman; 
güzel, komik, çılgın, aşka 
aşık bir kadın. ayrıca bir anne 
ve başarılı bir gazeteci. Biz 
okurlar acaba sizi doğru mu 
tanımışız?

Ayşe Arman: Bu saydığın sı-
fatlar içinde “aşka aşık” ve “çıl-
gın” a evet derim. Hem öyle biri 
olmak isterim hem de öyle biri 
olabildiğimi kabul ederim. Ama 
güzel miyim? Komik miyim? 
Çok isterim ama ona ben karar 
verirsem dediğin gibi “komik” 
olurum. Ama sen beni “güzel 
ve komik” buluyorsan… sevinç-
ten havalara uçarım.

Melisa Demir: Çok sayıda, 
bir o kadar da güncel röportajınız var. röportaj konularınızı 
neye göre belirliyorsunuz? aktüel dinamikleri dikkate alıyor 
musunuz?

Ayşe Arman: Tabii ki, aktüel dinamikleri dikkate almadan adım 
bile atamazsın gazetecilikte. Her şeyi belirleyen odur. Ne var ki, 
her zaman olamasa da, zaman zaman gündem yaratacak, ken-
disi aktüel dinamik olabilecek röportajlar yapabiliyorsan… İşte o 
zaman başarılı röportajcı olursun.

Melisa Demir: Köşe yazarlığı zor bir iş. Her gün yazı yazmak 
sizi yoruyor mu? Çünkü hayatınızda şimdi kızınız alya var?

Ayşe Arman: Kolay olmadığı kesin. Her gün insanların oku-
mak isteyeceği kadar ilginç yazı konusu bulmak ve o konuyu 
insanların hoşuna gidecek kadar güzel bir şekilde ifade etmek 
zorunluluğu olmasa “Köşe Yazarlığı” dünyanın en havalı işi. Evet 
yorucu bir iş, evet tutkuyla, sadakatle, bıkmadan usanmadan 
yapamayacaksanız hiç bulaşmamanız yararınıza olur. O zorluğu 
aşabilmenin tek yolu bu mesleğe karşı duyduğunuz/duyacağı-
nız tutku ve bağlılıktır. Alya’ya gelince… evet, hayatımda şimdi 
Alya var. İyi ki var. O benim için ekstra bir iş değil ki! Hayatımın 
temel parçalarından biri. Ben hayatı sevgilim ve kızımla anlam-
landırıyorum. En güzel halimiz: Üçümüz birlikte yataktayız, ayak-

JOURNALIST AYŞE ARMAN, KNOWN 
FOR HER INTERVIEWS RESPONDED 
THE qUESTIONS OF MARMARA 
ANATOLIAN VOCATIONAL HIGH 
SCHOOL STUDENT MELISA DEMIR 
FROM THE BOTTOM OF HER HEART. 

Melisa Demir: ayşe arman; a 
beautiful, funny, crazy woman in 
love with love. also mother and a 
successful journalist. Do you think 
we understand you correctly as 
your readers? 

Ayşe Arman: Among these 
attributes you ranked, I would say 
yes to “in love with love” and “crazy.” 
I both want to be such a person 
and accept I am such a person. 
However, I ask am I beautiful? Am I 
funny? I’d love to be but I be funny 
when I decide to. But still if you find 
me beautiful and funny…I will walk 
on air. 

Melisa Demir: you have numerous 
interviews and they never lost 
their currency. How do you decide 

the interview topics? Do you take actual Dynamics into 
account?

Ayşe Arman: Of course, you cannot even take a step without 
taking actual Dynamics into account. They are what condition 
everything. Yet though not always, if you can at times make 
interviews that are an agenda in themselves and are themselves 
actual dynamics… Then it means that you are a competent 
interviewer. 

Melisa Demir: Writing columns is a compelling job. Doesn’t 
writing every day tire you? for now there is your daughter 
alya in your life? 

Ayşe Arman: It’s precisely not easy. Writing columns would be 
the most stylish job in the world if there were no necessity to find 
a subject interesting and beautifully written enough to catch 
people’s interest and zest every day. Yes, it’s a tiresome job. Yes, 
if you won’t do it with passion, devotion and persistence, it’s 
better for you not to enter into it. For the only way to overcome 
this difficulty is your passion for and devotion to this job. As for 
Alya, yes, now there is Alya in my life. So glad she is there. It’s not 
an extra burden for me! She is one of the major components of 
my life. My darling and my daughter make my life meaningful. 
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larımız havada ve aile sevgisi hücrelerimizde fink atıyor. Alya’nın 
bana yük olabilmesi imkansız yani…

Melisa Demir: röportajlarınız planladığınız gibi olmadığında 
ne yapıyorsunuz?

Ayşe Arman: Herkes ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum: 
Deliriyorum. Ama herkes bilir ki, delirmenin kimseye bir faydası 
olmaz. Demek ki. Neymiş, hemen kendini toparlayacakmışsın 
ve planladığın gibi olmayan röportaj yerine “Acil Durum Alarmı” 
ilan edip, kısa değil çok kısa sürede yeni ve içine sinen bir iş 
“yaratacakmışsın”! Acı ama gerçek!

Melisa Demir: röportaj yaptığınız insanlar çok farklı dünya-
lardan. Her biri ile doğru iletişim kurmak için ne yapıyorsu-
nuz? aynı dili kullanmak gibi.

Ayşe Arman: Maalesef bu mes-
lekte hep aynı dünyanın insan-
larıyla röportaj yapabilmen im-
kansız. O yüzden çaresiz empati 
yapabilme kabiliyetini geliştirme-
ye, genişletmeye çalışıyorsun. 
Başarabilirsen başarılı oluyorsun. 
İnsanları anlayabildiğin ölçüde 
onlarla iletişim kurabilirsin. Bir de, 
itiraf edeyim, bünyenin de biraz 
insanlarla ilişki kurabilmeye mü-
sait olması lazım. Eğilmez bükül-
mez insanların yaptığı röportajlar 
yenilmez yutulmaz oluyor.

Melisa Demir: Sizde iz bırakan, 
hiç unutamadığınız röportajınız 
hangisi?

Ayşe Arman: Yirmi küsur yıldır, 
bir hafta bile sektirmeden röpor-
taj yaparsanız, binlerce işiniz olu-
yor tabii ki bazıları diğerlerinden 
daha iyi, daha çok okunur, daha 
çok konuşulur oluyor ama gel 
gör ki sen kendini çocukları ara-
sında ayrım yapamayan bir anne 
gibi hissediyorsun. Bir diğerine 
haksızlık etmemeye çalışıyorsun. 
Birden fazla öyle röportajım var. 
Ayıp olmasın saymayayım şimdi ama son zamanlarda yaptığım… 
Meryem Uzerli var, frekanslarımız çok denk düşmüştü, pencere-
den düşen çocuğunun arkasından atlayan anne var, müthiş bir 
hikayeydi, “Kocan Kadar Konuş” kitabının yazarı var, baskı üstüne 
baskı yapıyor. Gezi röportajları var, beni bir zaman uyutmayacak 
kadar çok etkilemişti, en son Soma’da ölümden kurtulan ma-
dencinin anlattıkları ürperticiydi…

Melisa Demir: Hala röportaj yapamadığınız ve mutlaka yap-
mak istediğiniz kimse var mı?

Ayşe Arman: Bana artık röportaj yapmadığım kimse kalmadı 
gibi gelse de öyle değil tabii, Başbakan ve eşiyle yapmak is-
terdim, Aydın Doğan’la da yapamadım. O da iyi olurdu. Var yani 
yapmak isteyip de yapamadığım röportajlar

Melisa Demir: Gazeteciliğiniz yanında 3 kitabınızın olduğunu 
biliyorum. yakın bir tarihte bir kitap daha kitapçılarda yer ala-
cak mı? Kitap çıkarmak gazeteciler arasında bir gelenek mi?

Our best position is when we, three of us, lie in bed stretching 
our feet out to the air and love of family gadding about inside of 
us. I mean, it’s impossible for Alya to be a burden for me…

Melisa Demir: What do you do when an interview doesn’t 
go as you planned?  

Ayşe Arman: I do what everybody do: I go mad. But everybody 
knows that going mad doesn’t help. That is to say, in such cases 
you have to pull yourself together and declaring a state of 
emergency, you go and “invent” another interview that you feel 
comfortable about in a very short time! Sad but true! 

Melisa Demir: you make interviews with people from worlds 
apart. What do you do to make a right contact with each of 
them? Such as using the same language? 

Ayşe Arman: Unfortunately, in 
this line of work, it is impossible 
for one to make interview with 
people from the same world. 
So you inevitably try to develop 
your capacity for empathy. If you 
can do this, you can succeed. 
You cam make contact with 
people to the extent that you 
understand them. And what’s 
more, I confess, your fabric must 
be appropriate to make contact 
with people. The interviews 
made by inflexible people are 
intolerable. 

Melisa Demir: Which interview 
of yours have left a trace in you 
that you cannot forget? 

Ayşe Arman: Of course, if you 
are a person who have made an 
interview everyday for twenty 
years, among thousands of 
interviews some prove better, 
more readable and trending 
than others. But one feels like 
a mother who cannot make 
distinction among her children. 
You try not to be unfair to any 

one of them. I cannot count them one by one but in recent 
times, there is the interview with Meryem Uzerli. We were on the 
same wavelength. There is the one with the mother throwing 
herself after her child; a gorgeous story it was. There is the one 
with the writer of the best seller “Kocan Kadar Konuş.” And of 
course there are the Gezi interviews that influenced me so 
much that I could not sleep for a while. And lastly, the one with 
the mine worker who survived from Soma; what he told was 
shuddery…

Melisa Demir: Is there anyone that you did not made 
interview and you certainly want to make one with? 

Ayşe Arman: Although sometimes I think nobody left to make 
an interview form e, it’s not the case. I would like an interview 
with the PM and his wife. And one other name is Aydın Doğan. 
Making an interview with him would also be gııd. I mean, there 
are interviews ı want to make and couldn’t until today. 
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Ayşe Arman: Evet gelenek. Bütün toplumla birlikte yoğun bir 
şekilde yaşanan dönemler gazeteciler için kitap yapma zamanı-
dır. Çünkü meslekleri gereği olayları çok yakından takip ederler. 
Yakın bir tarihte kitap projem yok.

Melisa Demir: Dubai dönüşü Batik markasıyla çalıştınız. Bu 
teklif size nasıl geldi? Marka yüzü olmak nasıl bir şey?

Ayşe Arman: Batik benimle çalışmak istedi. Düşündükleri 
bir şey vardı ki, benimle çalışmak istediler. Marka yüzü olmak 
da gazetecilik gibi sorumluluk isteyen bir şey. Elinde olmadan, 
birini temsil ettiğin için, daha dikkatli davranmaya başlıyorsun, 
zarar verebilecek şeylerden kaçıyorsun.

Melisa Demir: tV programı yapmayı düşünüyor musunuz? 
Bu konuda herhangi bir teklifle karşılaştınız mı?

Ayşe Arman: Geçmişte oldu teklifler, bir iki deneme türünden 
şeyler de yaptım ama benim televizyonla yıldızım barışmadı pek. 
O yüzden pek yakın bir ilişkimiz olamadı.

Melisa Demir: Besides journalism, I know that you wrote 
three books. are you planning to publish another one 
recently? and is it a tradition among journalists to write 
books? 

Ayşe Arman: Yes, it is. Hard and turbulent social periods 
are times to write for journalists. For they closely follow social 
events from a sense of duty. These days I have no plan for 
publishing a book. 

Melisa Demir: you worked with the brand Batik on your 
return from Dubai. How did this offer come to you? How is it 
like to be a brand’s face?

Ayşe Arman: Batik wanted to work with me. They must have 
an idea in wanting to work with me. To be the face of a brand 
is something that wants some responsibility from you just as 
being a journalist. Since you are representing a label, you begin 
to act much more attentively in your life and avoid doing things 
that can give harm to the brand’s image. 

Melisa Demir: Do you think of making a tV programme? 
Have you had a tV programme offer? 

Ayşe Arman: I had offers in the past and I had a few kind of 
trials but I have never got along with TV. That’s why I did not 
have a close relation with it. 

Melisa Demir: We know from your articles how you made a 
bid for quitting smoking. What has been influential in your 
quitting it? 

Ayşe Arman: Health, of course. Although cigarette seems like 
a close friend accompanying one in her good and bad moments, 
in fact and unfortunately, it is not such a friend. Although it 
gives you pleasure to feel the fog in your lungs, afterwards it 
gives so much harm to your lungs. For this reason, I wanted to 
quit smoking before it’s too late and I did this before the eyes of 
my readers so that I would not have any opportunity to evade 
from it! So the operation resulted in success! 

Melisa Demir: you share about your private life with your 
readers. What is the recipe of a happy marriage? 

Ayşe Arman: I do not know any such recipe. Because I do not 
have secret recipes. For I share what I live here and there. And 
I live what ı feel. This is what I do. To share everything with my 
darling. I am this kind of person. There are no foxes wandering 
in my brain without their tails touching each others’. What really 
matters is being sincere. And when this is the case, happiness 
crops up or unhappiness may descend for sometimes you have 
no right to choose. Nevertheless I think what comes next in 
most cases is happiness.

Melisa Demir: again, as far as we read from your articles, 
you are continuing your education which you should have 
completed 22 years ago. you dropped out the radio&tV 
department of Istanbul university faculty of communication. 
Why do you want to decide to continue your uncompleted 
education? 

Ayşe Arman: I have a reason: My being a woman. I live with 
to do lists throughout days, weeks, months and years. And 
completing my education of journalism which I had to quit for I 
began the practice of journalism is one item in these lists. And 
I thought it is time and…if I can pass the exams I will toss my 
graduation hat in the air this year. 
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Melisa Demir: Sizin sigarayı bırakmak için gösterdiğiniz ça-
banızı yazılarınızdan biliyoruz. Sigarayı bırakmanızda ne etkili 
oldu?

Ayşe Arman: Sağlık tabii ki. Sigara acılı ya da mutlu anlarında 
insanın yakın bir dostu gibi dursa da, aslında insanın iyiliğini iste-
yen bir arkadaşı değil ne yazık ki. Dumanı ciğerlerinde dolaştır-
dığın anda hoşuna gitse de, sonrasında ağır hasarlar bırakıyor 
üzerinde. O yüzden henüz çok geçmeden sigarayı bırakabilmek 
istedim ve okur arkadaşlarımın önünde yaptım bu işi ki, kıvırtma, 
kaytarma imkanım kalmasın! Ve operasyon böylelikle başarılı so-
nuçlandı!

Melisa Demir: Siz özel hayatınızla ilgili okurlarınızla bazı 
paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Mutlu evliliğin sırrı nedir?

Ayşe Arman: Ben sır bilmem. Çünkü benim sırrım yok ki. Ne ya-
şıyorsam, şurada ya da burada paylaşırım. Ne hissediyorsam onu 
yaşıyorum. Budur. Benim yaptığım budur. Hissettiğim her şeyi 
her an sevgilimle paylaşmak. Çünkü ben böyle biriyim. Beynimin 
içinde, kuyruğu birbirine değmeden dolaşan tilkiler yok. Asıl olan 
samimiyet. Öyle olunca, mutluluk da sökün ediyor arkasından, 
ya da mutsuzluk, çünkü bazen seçme şansın olmuyor, ama ço-
ğunlukla gelenin adı mutluluk oluyor.

Melisa Demir: yine yazılarınızdan okuduğumuz kadarıyla 22 
yıl önce bitirmeniz gereken eğitiminize kaldığınız yerden bu 
yıl devam ediyorsunuz. istanbul Üniversitesi iletişim fakülte-
si radyo tV Bölümü’nü bırakmanız ve yıllar sonra yarım kalan 
eğitiminize devam kararını almanızdaki nedenler neler?

Ayşe Arman: Bir tane neden var. Kadın olmam. Gün içinde, haf-
ta içinde, ay içinde, yıl içinde, hayatta halletmem gereken işler 
listesiyle yaşıyorum. O listelerin birinde de fiilen gazetecilik yap-
maya başladığım için yarım bırakmak zorunda kaldığım okulun 
bitirilmesi diye bir madde vardı. Şimdi zamanı geldi diye düşün-
düm ve… sınavları verebilirsem bu yıl kepimi fırlatacağım.

Melisa Demir: Siz bizim için ustasınız. Bizler de Özel Mar-
mara anadolu Meslek lisesi’nde “radyo-tV Programcılığı” 
dalında eğitim alan ve yayıncılık sektörüne adım atmaya 
hazırlanan gençleriz. Bu meslekte başarılı olabilmemiz için 
bizlere önerileriniz neler olabilir? Başarılı olmak için neler 
yapmalıyız?

Ayşe Arman: Birinci ve vazgeçilemez şart: Yaptığınız işi bağlı-
lıkla, aşkla, o da yetmez hatta, tutkuyla yapmak.

İkinci şart: Her zaman her şart altında enerjik olmak. Yorulmak 
nedir bilmemek ve her önüne gelene öf çok yoruldum diye şika-
yet etmemek.

Üçüncüsü: Merak etmek. Öğrenmenin en temel yolu bu. Her şeyi 
ama her şeyi ayrıntılarıyla merak etmek.

Ve dördüncü şart: Çalışmak. Çok çalışmak. Eşek gibi çalışmak. 
Başarısızlıklar ya da engeller karşısında yıkılmamak. Her zaman 
ama her zaman tekrar ayağa kalkıp yılmadan, bıkmadan, usan-
madan devam etmek.

Tabii başarılar karşısında şımarıp yayılmamak da kurallardan biri. 
Bu kadar kural yeter aslında siz ne yapacağınızı, ne yapmanız 
gerektiğini herkesten daha iyi biliyorsunuz.

Melisa Demir: Bu güzel röportaj için çok teşekkür ediyorum.

Melisa Demir: you are a master for us. We are young people 
receiving “radio&tV Broadcasting” education at Marmara 
Private anatolian Vocational High School and we are 
preparing to step into the broadcasting sector. What do you 
recommend us for success in this profession? What should 
we do in order to be successful? 

Ayşe Arman: The first and essential condition for success is 
to do what you do with devotion, love and even passion. 

The second one is to be energetic all the time under any 
circumstances. Do not know what is getting tired and do not 
complain every tom, dick and harry about how exhausted you 
are. 

The third condition is to wonder. This is the essential way of 
learning. To wonder about everything in detail. 

And the fourth condition: To work. To work hard. To work like 
a horse. And not to lose hearth in the face of failures. To rise 
to your feet again anad again, and continue undauntedly and 
persistently. 

Of course, not to get spoiled and growing lazy in the face of 
success is also a condition. But so much rules is enough for in 
fact you know what you will and should do better than everyone. 

Melisa Demir: thank you for this pleasant interview. 
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GENÇ KIZ DERGİCİLİĞİ CİDDİ BİR İŞTİR

turkuvaz Medya 
Grubu’nun yayınla-
rından olan GoGirl 

Dergisi’nin Genel yayın yö-
netmeni Hazan aköz, kay-
betmediği genç kız ruhunu 
dergilerinde nasıl yansıttı-
ğını anlattı.

Özlem Altıngöz: yayıncı-
lık hayatınıza nasıl başla-
dınız?

Hazan Aköz: Ben lise yıl-
larından beri yazı yazmayı 
severim. Gazeteci olma ha-
yalim beni iletişim okumaya 
yöneltti. Ege Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü’nde okudum. Mezun olunca genç kız dergilerinden biri 
olan Hey Girl’de muhabir olarak çalışmaya başladım. Her mes-
lekte olduğu gibi bu meslekte de yavaş yavaş yükseliyorsunuz. 
Sonra Hey Girl’de kültür ve sanat editörlüğü yaptım. Daha sonra 
Cosmo Girl’den bana yayın yönetmenliği teklifi geldi. Bu teklif 
gelince çok heyecanlandım çünkü editörken bir yayın yönet-
menliği teklifi almak çok büyük bir şeydi benim için.

Özlem Altıngöz: Genel yayın yönetmenliği nasıl bir meslektir?

Hazan Aköz: Haber kaynağına editörler gider. Röportajlar, fo-
toğraflar, haberler editöre ait olur. Genel yayın yönetmenliği ise 
tüm yayın ekibini organize eder, her haberin kontrolünü yapar. 
Kapakta kimin yer alacağına, hangi tür reklamların olacağına 
karar verir. Dolayısıyla derginin tüm işleri yayın yönetmeninden 
sorulur.

Özlem Altıngöz: Dergiciliğin medyadaki yeri nasıldır?

Hazan Aköz: Dergicilik, en prestijli mecradır. Normalde hep ga-
zeteler, televizyonlar daha önemli görülür ama dergiler insanlar 
için önemli ve takip edilen yayın organlarıdır. Haber dergileri dı-
şında kalan dergiler daha çok eğlenceye ve özel haberlere yöne-
liktir. Örneğin özel röportajları, çekimleri dergilerde görebilirsiniz. 
Çok sevdiğiniz bir grubun ya da kişinin röportajını dergide görme 
olanağı vardır. Gazeteler her gün aldığımız, her gün okunan bir 
mecradır. Televizyonlar da gazete gibi o an izlenir ve haberler 
akıp gider ama dergi farklıdır. Bir ay boyunca evinde tutarsın 
ve açıp açıp tekrar okuyabilirsin. Aynı dergiyi aynı anda 10 kişi 
birden okuyabilir. Dergi en kalıcı olan medya mecrasıdır ve çok 
prestijlidir.

Özlem Altıngöz: neden yalnızca gençlik dergilerinde çalı-
şıyorsunuz?

Hazan aköz, the executive 
editor of GoGirl magazine, 
a publication of turkuvaz 
Media Group told us how 
she reflects the girlish 
spirit which she did not 
still lose.  

Özlem Altıngöz: How did 
you begin your publishing 
career? 

Hazan Aköz: I have been 
fondly writing since high 
school years. My dream 
of becoming a journalist 
steered me to the study 
of communication. Then I 
studied at the department 
of journalism at Ege Uni-

versity. After graduation I began to work as reporter at Hey Girl 
which is a girls magazine. As in every job, you slowly climb the 
ladder in this job. After a while I became culture and art editor 
at Hey Girl. Afterwards I got an offer of chief-editorship from 
CosmoGirl, which excited me so much since it was so important 
for me to get an offer of chief-editorship while I was working as 
an editor. 

Özlem Altıngöz: What kind of profession is chief-editorship? 

Hazan Aköz: The editor goes to the news source. Interviews, 
photos and news, all are the responsibilities of the editor. As for 
the chief-editor, she organizes the publication team and checks 
every news. She decides who will be on cover or what kind of 
advertisements will be taken to the issue. So all the works of 
the magazine is her business. 

Özlem Altıngöz: What is the position of magazine publish-
ing in turkey? 

Hazan Aköz: Magazine publishing is the most prestigious 
field in publishing. Normally newspapers and TV channels are 
deemed more important but magazines are much more im-
portant and much more followed media organs. Apart from the 
news magazines, magazines are rather oriented to entertain-
ment and special news. You can see, for example, private inter-
views and photos in such magazines. You find the opportunity 
to read the interview of your favorite band or singer in them. 
Newspaper is a daily read medium that you get everyday. And 
TV is a momentary medium that you watch simultaneously. But 
magazines are different; you can keep magazines in your house 
for months and you can read them again and again. Ten people 
can read the same magazine at the same time. In short, maga-
zine is the most durable medium among all. 

Özlem Altıngöz: Why do you work exclusively for youth 
magazines? 

Röportaj / Interview: Özlem Altıngöz - Fotoğraf/ Photos: Melisa Demir

GIRLS MAGAZINE PUBLISHING IS  A SERIOUS BUSINESS
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Hazan Aköz: Çünkü 
gençlik dergilerinin 
enerjisini seviyorum. 
Ben de çocuksu bir 
tipimdir. Hiçbir zaman 
içimdeki o çocuksuluk 
ölmedi, depresif, mut-
suz bir insan olmadım. 
Genç kızlardaki o po-
zitif enerjiye bayılıyo-
rum. Özellikle kızların 
kikirdemeleri, o gü-
lüşleri benim çok ho-
şuma gider. Bu bence 
mutluluğun sesidir. İş 
görüşmelerine gittiğimde bana hep bu tarz dergilere yönelik iş-
lere uygun olduğumu söylemişlerdi. Neden böyle olduğunu yıllar 
sonra anlayabiliyorum çünkü tipim, hareketlerim hala çocuksu. 
O yüzden bu gençlik enerjilerine bayılıyorum. O saflıkları, pembe 
dünyayı, hayata olan bakış açılarını beni de tutuyor ve etkileni-
yorum. Hayata aşkla, sevgiyle bakmaları hoşuma gidiyor. Onların 
duygusal tepkilerini ve davranışlarını, özgüvenlerini seviyorum.

Özlem Altıngöz: Dergilerin topluma nasıl bir etkisi var?

Hazan Aköz: Uzmanlık alanım genç kız dergileri olduğu için 
bundan örnek vererek açıklama yapacağım. Genç kızlar en sadık 
okuyucu kitlelerinden biridir. İlk günden itibaren bir dergiye faz-
lasıyla bağlanır. Sevdiği ünlülerle ilgili yazılar, posterler, stickerlar, 
özel röportajlar görürler. O yüzden dergilere hemen bağlanırlar. 
Örneğin; okuduğu dergi ayın ilk günü çıkıyorsa hemen bayiye ko-
şup dergisini alır. Genç kızlar aileleriyle kolay kolay her şeyi payla-
şamazlar. Dolayısıyla genç kız dergilerinin sırdaş olma özelliği de 
vardır. Aynı düşünceleri ya da duymak istediklerini, aklında olan 
her şeyi dergide görebilirsin. Aklına takılan bir sorununu oradaki 
bir örnekle çözebilirsin. Dergiler her zaman arkadaş gibidir genç 
kızlara. 

Özlem Altıngöz: Genç okurlar daha çok ne tür dergi ve ga-
zeteler okumalıdır?

Hazan Aköz: Genç okurlar nelere ilgi duyuyorlar ve hayatlarına 
neşe, enerji katacak ne olduğunu düşünüyorlarsa ona yönelsin-
ler. Örneğin müzikle (rock, jazz vs.) ilgiliyse o konudaki dergileri, 
yayınları okumalıdırlar. Zaten okuyucuları mutlu edebilmek için, 
onlara bir şeyler katabilmek için biz varız. Özellikle gençler bol 
bol kitap okumalı ama tek bir türe de bağlı kalmamalı. Her çe-
şit kitabı ellerine almaları gerekmektedir. Örneğin sadece korku 
kitabı değil de fantastik, aşk, macera, klasik türden kitapları da 
okusunlar. Bir bilgiye ne kadar çok farklı kanallardan ulaşırsak o 
kadar çok kendimizi geliştiririz.

Özlem Altıngöz: online dergiciliğin, gelecekte basılı yayın-
ların yerini alabileceğini düşünüyor musunuz? Sizce o kadar 
güçlü olabilecekler mi?

Hazan Aköz: Ben dergiciliğin öleceğini düşünmüyorum. İn-
ternette her şey çok hızlı tükeniyor. Örneğin sosyal paylaşım 
sitelerinde gördüğümüz bir haberi hemen unutabiliyoruz. Fakat 
bir dergiyi ele aldığımızda ve haberi inceledikten sonra o habe-
ri unutamıyoruz, hayatımız boyunca kalabiliyor. Tekrar tekrar o 
dergideki haberi okuyabiliriz. Yazılı mecraların kalıcı özelliği olma-
sı avantajdır. Ticari açıdan düşünürsek internette her şey çabuk 
tüketildiği için haberin reklam geliri de hiçbir zaman dergiler gibi 

Hazan Aköz: Be-
cause I love the en-
ergy of youth mag-
azines. I myself is a 
childish kind of per-
son. The child inside 
men ever died; I never 
become a depressive 
and unhappy person. 
I adore the positive 
energy of young girls. 
I love especially the 
giglings, the laughs 
of young girls. To me, 
that’s the sound of 
happiness. When I 

went to job interviews, everybody would say I am fit for this kind 
of magazines. Now I can understand why they would say so; be-
cause my appearance and behaviours are stil so childish. Which 
is why I adore the youth energy of the girls. Their purity and their 
rose-colored world absorb and affect me as well.. I love their 
attending to life with love. I love their emotional reactions and 
self-confidence. 

Özlem Altıngöz: What is the impact of these magazines on 
the society? 

Hazan Aköz: Since my specialty is girls magazines, I will give 
you an example from there. Young girls are among the most loyal 
audiences. They become attached to a magazine beginning from 
the first day. They follow the reviews, stickers, interviews of their 
favorite celebrities. For instance, if the magazine they read is re-
leased in the first day of the month, the first thing they do that 
they is to g oto the distributer and get that magazine. Young girls 
cannot easily share everything with their families. In this sense, 
these magazines have the characteristic of being a confidante 
to them. You can see whatever is in your mind in the magazine. 
You can solve a personal problem looking to an example from the 
magazine. Magazines are always like friends to the girls. 

Özlem Altıngöz: What sort of magazines and newspapers 
should young readers prefer? 

Hazan Aköz: They should ster for whatever they think will 
bring joy and energy to their lives. For example, if they are inter-
ested in music (rock, jazz etc.), they should read magazines and 
other publications on music. After all, we are here to make our 
readers happy and to make contribution to their lives. Ypung 
people should especially read a lot without limiting themselves 
with a single genre. Instead, they should read whatever they 
find. I mean, they should not only read horror books but also 
fantastic, love, adventure books. The more diverse ways we 
take to reach a certain knowledge, the more we can develop 
ourselves. 

Özlem Altıngöz: Do you think online magazines can re-
place the printed ones in the future? Do you think they will 
be such effective? 

Hazan Aköz: I do not regard it possible that printed magazines 
will end. Everything is consumed so fast in the Internet. For in-
stance, we may forget a news we read from a social networking 
site in an instant. But when we take a magazine in our hand, 
we do not forget the news written in it; we can even remember 
it throughout our lives. We can read the same news again and 
again. Permanence is the advantage of the printed media. If we 
consider commercially, since everything is consumed so fast 
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olmayacaktır. Yüksek bir fiyat 
değildir internet reklamları. Ta-
bii ki internet dergilerden daha 
önde gidecektir. Fakat bunlar 
birbirini destekleyen mecralar. 
İnternet olmadan derginin tanı-
tımı vs. gerçekleştiremem, için-
de ne olduğunu söyleyemem 
ve birçok insana ulaştıramam. 
Ama internet de bu tarz dergiler 
olmadan ya da haber kaynak-
ları, gazeteciler olmadan kendi 
haberlerini internetten daha 
çabuk yayınlayamaz. İkisi doğru 
oranda yürüdüğü zaman bence 
çok başarılı olacaklardır. Dergiciliğin ileriki zamanlarda daha da 
özel haberleri oluşturacağını ve daha prestijli olacağına da inanı-
yorum. Örneğin ünlülerin birçoğu özel dergilere röportaj verirler, 
internete veremezler. Önce yazılı mecralara verilir bu haberler 
daha sonra internette de yayınlanır. Bence bir yazılı mecrayı eline 
almak ve haberi oradan takip etmek bile çok güzel bir duygudur.

Özlem Altıngöz: Moda, kültür ve sanat gençlerde ne gibi 
etkiler bırakmaktadır?

Hazan Aköz: Moda, kendini ifade etme biçimi. Aslında genç 
kızların marka takıntılığından pek hoşlanmam ve doğru da değil-
dir. Markaya odaklanmak bence tehdit gibi bir şeydir. Her zaman 
kendi kişiliğini yansıtan senin modan olmalıdır. Her dergide zaten 
bunu belirtiyoruz. Dolayısıyla her zaman yüksek markaları tercih 
etme gibi bir durum olmaması gerekmektedir. Modayı asla amaç 
olarak kullanmamak gerekir. Kendi tarzını kendin özgür bir şekil-
de yaratmalısın. Moda hayatımızda her zaman kalacak bir şeydir 
ama hayatımızı etkileyecek bir duruma getirmemeliyiz. Kültür ve 
sanat ise bambaşka bir şeydir. Mümkün olduğunca bol bol kitap 
okumalı, tiyatrolara, operalara gidilmelidir. Bunlar insanın kafasını 
açan ve hayata bakışını daha farklı boyuta getiren şeylerdir. Ör-
neğin; bir tiyatroya gittiğinde hayatın değişebiliyor ve bazı şeyler 
boyut kazanıyor. Bence ülkemizde kültüre ve sanata ilgi duyan 
ve bol bol bunları takip eden bir genç nesil her zaman olmalıdır.

Özlem Altıngöz: Dergici olmak isteyen gençlere neler öne-
rirsiniz?

Hazan Aköz: Mutlaka mesleğinin okulunu okusunlar. Çünkü 
bu kişiye büyük avantajlar sağlıyor. Kendimden örnek vermek 
isterim, ben İletişim Fakültesi’ni bitirip mezun olduktan sonra iş 
hayatımda bunun büyük yararı oldu. Mesleğimde yükselme ve 
başarı sağladı. İşi okulunda öğrendim ve bunu hayata geçirmem 
daha kolay oldu. Örneğin hemen bir ay içinde haber yapmaya 
başladım, ilk röportajlarım vs. yayımlanmaya başladı. Bu mesleği 
öncelikle istemeleri ve gönülden bu işi yapmaları gerekmektedir. 
Çok mücadele etmeleri gerekir. Mesleği düşünürken önce ken-
dilerine güvenmeleri ve çalışma koşullarını da göz önünde bulun-
durarak tercih yapmaları lazım. En önemlisi insan ilişleri kuvvetli 
olmalı ve bu meslekte bencil olmamak şarttır. Ekip çalışmasının 
büyük önemi vardır. Belirli uzmanlık alanlarını kendilerine seçme-
leri gerekir ve ona göre yönelmelidirler. Ben de kültür ve sanat-
tan yola çıkarak ve uzmanlık alanımı o şekilde belirleyerek bu işe 
devam ettim. Eğer bir kişi spora, ekonomiye, siyasete yatkınsa 
o alana girmeli ve o yolda hayatını sürdürmeli. O yüzden tercih 
çok önemlidir.

in the Internet, advertisement 
revenue will not be as high as 
it is for the magazines. The 
price of the Internet ads are not 
that much after all. Of course 
compared with magazines, 
the Internet will keep ahead. 
But these are media that sup-
port each other. Without the 
Internet I cannot advertise the 
magazine, inform the readers 
about its content or convey it 
to more people. On the other 
hand, without these magazine 
sor newspapers, news cannot 
be published on the Internet so 

fast. When these media are used simultaneously, they will be 
more effective. I believe that magazine publishing will becoma 
much more prestigious in the future with more private news. For 
instance, most celebrities prefer the magazines, not the Inter-
net to make interviews. They primarily prefer printed media for 
interviews. Those news and interviews are published in the In-
ternet afterwards. I think taking a printed medium in your hand 
and following the news from there is a good feeling. 

Özlem Altıngöz: What kind of impressions do fashion, cul-
ture and art leave on young people? 

Hazan Aköz: Fashion is a way of expressing oneself. Indeed 
I do not like the brand obsession of young girls and I do not 
approve it. Focusing on brands is a threat to finding your own 
style. You should instead find your own fashion reflecting your 
personality. We emphasize this in every issue of our magazine. 
So one need not always prefer high-brow brands. You should 
never take fashion as an aim in itself. You should freely create 
your own style. Fashion is something that will always be in our 
lives but we should not let it affect our lives too much. As for 
culture and art, they are totally different things. Youngsters 
should read and go to theatre, cinema and opera as much as 
possible. These are things that develop the intellect of one and 
change her/his perspective of life. For example, when you go 
and see a play, your life may change. I think our country needs 
a young generation who is interested in culture and art and fol-
lows them. 

Özlem Altıngöz: What are your recommendation for friends 
who want to be magazine publisher? 

Hazan Aköz: I recommend them to receive university educa-
tion in this field first. For this provides great advantages. If I am 
to speak of my experince, after I graduated from the faculty 
of Communication, this education proved very beneficial in my 
life. Because thanks to this education, I had the opportunity 
to actualise what I know. I learned about this business in the 
school and it brought me success in my career. For instance, 
after graduation I began to make news in a month and to have 
my first interviews published. If one will choose this profession, 
she/he must first make sure that she/he really loves and wants 
it. And of course, they must struggle a lot. When deciding on a 
profession, young friends should believe themselves and take 
into consideration the work conditions. But the most important 
point is that they should have good human relations and not be-
have selfishly. For team work is very important in this job. They 
should specialize in a field that they find most appropriate for 
themselves and ster for it. If one is interested in sports, eco-
nomics or politics, she/he must necessarily specialise in that 
field and pursue it throughout her/his life with love. That’s why 
choise is so important. 
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ÖZEL TELEVİZYONCULUK
PRIVATE TV BROADCASTING

Doğan yayın Grubu televizyonlarının Satış ve Pa-
zarlamadan Sorumlu Genel Müdür yardımcısı 
nurhan Beşerler can ile kendisi ile onca iş yo-

ğunluğu içinde yeni yayın dönemi öncesinde kanalla-
rında yaratmak istedikleri farklılıkları ve beklentileri 
hakkında bir söyleşi yaptık. 

İlayda Yaşaraşkın: televizyon sektöründeki kariyerinize 
nasıl ve nereden başladığınız hakkında bizi bilgilendirebilir 
misiniz?

Nurhan Beşerler Can: Televizyon sektörüne 1992’de Türki-
ye’de ilk özel televizyon kurulduğu zaman başladım. İlk önce İn-
terstar kuruldu. TRT kanallarından sonra ilk özel televizyon Star 
TV’ydi. Televizyon sektörüne başlamam tamamen tesadüftü. 
Ben üniversitede İşletme Fakültesi’nde okumuştum. 

İlayda Yaşaraşkın: Pozisyonunuzun gerektirdiği görev ve 
sorumluluklar nelerdir?

Nurhan Beşerler Can: Pozisyonum gereği bütün Doğan TV 
Holding içerisindeki televizyon kanallarının operasyonu ile TV2 
kanalının satış pazarlamasından sorumluyum.

We interviewed with nurhan Beşerler can, Sales 
and Marketing Manager Submanager of Doğan 
Broadcasting and Publication Group and we talked 
about their expectations ahead of the new broadcast 
season.

İlayda Yaşaraşkın: can you inform us how and from what 
position did you begin your career in tV sector? 

Nurhan Beşerler Can: I began my career in TV sector in 1992 
when the first private TV channel started broadcasting. The 
first private TV channel was Interstar following the foundation 
of TRT channels. My beginning a career in TV sector was a 
total coincidence. For I received Business and Management 
education at university. 

İlayda Yaşaraşkın: What are the missions and 
responsibilities of your position? 

Nurhan Beşerler Can: I am responsible for sales and 
marketing affairs of TV2 as well as the operation of TV channels 
within the body of Doğan TV Holding. 

İlayda Yaşaraşkın: What are the difficulties you have in 
this sector? 

Röportaj / Interview: İlayda Yaşaraşkın - Fotoğraf/ Photos: İlayda Erdemir
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İlayda Yaşaraşkın: Bu sektörde karşınıza çıkan zorluklar 
nelerdir?

Nurhan Beşerler Can: Özel televizyonlar kurulmadan önce 
sadece devlet televizyonları vardı. Özel televizyon ne yapar, nasıl 
yaşar, nasıl geçinir, nasıl para kazanır, nasıl karlı bir iş yeri olur bu 
konuda hiçbir şey bilmiyorduk. Çok zorluklarını yaşadık, çok uzun 
saatler çalıştık. Sıfırdan her şeyi kendimiz öğrendik, bir sistem 
kurmak, bir sistem yaratmak, bu hiç de kolay olmadı. Bu işe ilk 
başlayanlardan olduğumuzdan dolayı keyifliyiz. Kendimizi şanslı 
hissediyoruz.

İlayda Yaşaraşkın: Bize yayın grubunuzun kanalları hakkın-
da bilgi verebilir misiniz?

Nurhan Beşerler Can: Doğan TV Holding her türlü görsel, 
işitsel medya şirketine sahip. Doğan TV Holding içerisinde Kanal 
D, CNN, TV2, Dream, Dream Türk televizyon kanalları var. Bunun 
dışında internet platformumuz, rad-
yolarımız ve interaktif Doğan Holding 
sitelerimiz var. D Yapım adlı prodüksi-
yon şirketi de bize ait. Doğan Holding 
medya alanında çok büyük bir kuru-
luş.

İlayda Yaşaraşkın: Hedef kitleniz 
ve hedef kitlenize ulaşmak için yeni 
yayın dönemindeki planlarınız neler-
dir?

Nurhan Beşerler Can: Bunu bi-
raz ayıralım. Çünkü hepsi birbirinden 
farklı kanallar. CNN haber kanalımız 
haberci kitleye, Dream, Dream Türk 
müzik kanallarımız genç hedef kitle-
ye hitap ediyor. Kanal D ulusal bir ka-
nal. 7’den 70’e, en büyükten en kü-
çüğe kadar bütün Türkiye’ye, bütün 
Anadolu’ya, her kesime hitap etmek 
zorunda. TV2 daha tematik bir kanal. 
Ulusal kanallardan farkı, içinde haber 
yok, spor yok, magazin yok, dizi yok. 
Tamamen ulusal kanallara alternatif 
eğlence kanalı. Sinema ve yabancı 
dizilerden oluşuyor. Hepsinin formatı farklı böylelikle bütün Tür-
kiye’ye, bütün hedef kitlelere ulaşmış oluyoruz.

İlayda Yaşaraşkın: Geçmiş yayın döneminin değerlendir-
mesini yaptığınızda gördüğünüz, bulduğunuz eksik, hata ve 
yanlışların yeni yayın dönemine yansımaması için ne yapıyor-
sunuz?

Nurhan Beşerler Can: Her zaman için önceki dönemler de-
ğerlendirilir. Nasıl bir kanaldı, neye hitap ettik, hedef kitlemiz 
ne oldu, ne olmalıydı, nerede eksiğimiz var? İşte bu sorular hep 
değerlendirmeye alınır. Yani Kanal D olarak baktığımızda izleyi-
ci kitle değişti. TNS dediğimiz bir ölçümleme sistemi var ve ar-
tık bu sistemle AB dediğimiz hedef kitle daha az, CD dediğimiz 
hedef kitle daha fazla. Dolayısıyla paneldeki izleyici tipine göre 
program yapısı da değişiyor. Var olan bazı programların daha 
üst seviyede kaldığını gördük. Bu seneki yayın döneminde daha 
fazla halka hitap eden, daha çok halkla kucaklaşan programlar 
yapmaya başladı Kanal D. O anlamda bu sene çok daha başarılı 
olacağına inanıyoruz.

Nurhan Beşerler Can: There were merely the state TV before 
the foundation of private TV channels. We did not have any 
idea what a private TV channel does, how it earns money and 
becomes a profitable work place. We had many difficulties and 
worked for long hours. We learned everything from nothing by 
ourselves; to establish a system, that did not prove easy at all. 
We are pleased to be among the ones who first started this job. 
We feel lucky. 

İlayda Yaşaraşkın: can you give us information about the 
channels of your broadcasting group? 

Nurhan Beşerler Can: Doğan TV Holding has evey kind of 
visual and audio media company. Within the body of Doğan 
TV Holding, there is Kanal D, CNN, TV2, Dream and Dream Türk 
TV channels. Apart from these, we have an Internet platform, 
radios and interactive Doğan Holding sites. And we have the D 
production company. Doğan Holding is a giant establishment in 

media sector. 

İlayda Yaşaraşkın: Who is your 
target audience and what are 
your plans to reach your target 
audience? 

Nurhan Beşerler Can: For each 
channel is different from other, we 
have to make a distinction. CNN 
News adres to the news audience, 
while Dream and Dream Türk music 
channels address to the young 
audience. Kanal D is a national TV 
channel and it addresses to all age 
groups from 7 to 70 and to all walks 
of life throughout all Turkey and 
Anatolia. TV2 is a more thematic 
channel. And its difference is that 
it does broadcast no news, sports, 
magazine and Tv–series. It is wholly 
an entertainment channel alternative 
to all national channels. Each channel 
has a different format, which makes 
it possible for us to access all Turkey. 

İlayda Yaşaraşkın: What do you 
do to prevent that the shortcomings or mistakes you find 
when you evaluate the previous broadcast seasons not to 
go on in the new season? 

Nurhan Beşerler Can: We always evaluate previous broadcast 
seasons. We ask ourselves what kind of broadcast we made, 
whom we addressed to, who proved our target audience and 
what was our shortcomings. We evaluate all these questions. I 
mean when we consider Kanal D, for example, we see that its 
target audience has changed. There is a computation system 
called TNS and according to this system, Kanal D has more CD 
type target audience than that of AB. Therefore programme 
structure varies according to audience type. We saw that some 
of the existing programmes are at higher levels than the level 
of the audience they address to. So in Kanal D programmes 
addressing to general public and embracing them will be given 
more place this year. In this sense, we expect more success this 
year. 

İlayda Yaşaraşkın: can you give us information about your 
team’s organization, age average age, educational status, 
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İlayda Yaşaraşkın: Çalışan ekip organizasyonunuz hakkın-
da ortalama yaş, eğitim durumu, kadın erkek dağılımı, ortala-
ma ücretler, çalışanlara sağladığınız sosyal imkanlar ile ilgili 
bilgi verebilir misiniz?

Nurhan Beşerler Can: Ekip dağılımında ağırlıklı olarak gençler 
var. Öncelikle biz eleman ihtiyacımızı yeni mezunlardan yana kul-
lanıyoruz. Her zaman için genç alıp yetiştirmeyi tercih ediyoruz. 
Burada yetişen herkes ileride iki üç sene sonra pazarlama, satış, 
program, reklam ajansı, reklam veren gibi farklı yerlere geçebili-
yor. Burası işin biraz da mutfağı gibi. Genelde 20 ila 30 arası yaş 
aralığı terciğimiz oluyor. Ekibimizin tamamı üniversite mezunu-
dur. İllaki üniversiteden şu bölümle mezun olmalıdır diye bir kura-
lımız yok. Bu işe merak salmışsa herkes olabilir. İşi istiyor olması, 
hevesli ve kafası çalışıyor olması bizim için yeterli.

İlayda Yaşaraşkın: ekibinize aldığınız kişileri seçerken ne-
lere dikkat edersiniz?

Nurhan Beşerler Can: İletişim yönünün çok kuvvetli olması 
gerekiyor çünkü işimiz ağırlıklı olarak masa başında ama tele-
fonla fazlasıyla interaktif bir şekilde iletişim kurabilmeli. Müşte-
rilerle, ajanslarla, kanalla, aynı zamanda da ekip departmanlarla 
görüşerek işlerini çözebilmesi gerekiyor. Burada alt üst kavramı 
çok belirgin değil, herkes birbiriyle düzgün iletişimde anlaşmak 
ve işini çözmek zorunda. Her zaman için olumlu, aktif ruh dedi-
ğimiz, hem işini doğru yapacak hem de karşısındakine istediğini 
yaptırabilecek, doğru iletişim becerisine sahip olması gerekiyor.

İlayda Yaşaraşkın: okuldan mezun olacak arkadaşlarımız 
şirketinizi neden tercih etmeliler?

Nurhan Beşerler Can: Sektördeki rakiplerine göre son derece 
kurumsallaşmış, oturmuş bir şirket. Şartlar çok düzgün. Maaş, 
prim zamanında alınır, sağlık sigortası, izin imkanı, yol ve yemek 
parası imkanını da şirket, çalışanlarımıza verir. Başka yerde göre-
meyecekleri şartlar burada sağlanır. İşi severlerse başarılı olma-
maları için hiçbir sebep yoktur.

İlayda Yaşaraşkın: Onca iş yoğunluğunuz içinde bize de za-
man ayırdığınız için Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi ve kendi 
adıma teşekkür ederim. 

the ratio of women to men, average salaries and the social 
opportunities provided for your employees? 

Nurhan Beşerler Can: Our team consists predominantly of 
young people. First of all, we meet our personnel needs primarily 
from new graduates. We always prefer employing young 
people. And everyone beginning a career here can change 
their positions into marketing, sales, programme, advertising 
agency, etc. in a few years time. Here is somewhat like the 
back of house. We generally prefer 20-30 age group. Whole 
team are university graduates. There are no specific university 
departments we prefer. Anyone who develop a passion for this 
job can be a candidate for working with us. It is enough for us 
that one wants the job and she/ he is smart and enthusiastic 
enough to do the job well. 

İlayda Yaşaraşkın: What do you look for when choosing 
new personnel for your team? 

Nurhan Beşerler Can: We are looking for people with high 
communicative skills because this is mostly a table-bound 
job and requires the ability of interactive communication. The 
person to work here must be able to solve problems interviewing 
with customers, agencies, the channel and the departments of 
the team. We do not have a clear cut hierarchy here; everyone 
should communicate one another by understanding and solve 
the problems. One should have the right communication skills 
which make her/him what we call a positive and active soul 
doing her/his work right. 

İlayda Yaşaraşkın: Why should our friends to be graduated 
prefer your company? 

Nurhan Beşerler Can: Compared to its rivals in the sector, this 
is a highly institutionalized and well-established company. We 
have good conditions. Wages and subsidies are timely received 
and our employees have the opportunities of health insurance, 
holidays and extra payment for road and food allowance. They 
are provided exceptional conditions here. And there’s no reason 
for them to fail if they enjoy the job. 

İlayda Yaşaraşkın: I thank you personally and in the name 
of Marmara Private anatolian Vocational High School for 
allocating us time among such work density. 
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Röportaj / Interview: Aras Atagün

CAM BİNA CEPHE GİYDİRME REKLAMLARI
ADVERTISEMENT COVERINGS ON GLASS FACADES 

Son yıllarda binaların dış cephelerinin reklamla kap-
landığını sıkça görüyoruz. Bu reklamlar oldukça ilgi 
çekici. Biz de bu konuda merak ettiğimiz bazı soru-
ları size sormak istiyoruz.

Aras Atagün: Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?

Yunus Emre Aytay: Afyon Kocatepe Üniversitesi mezunu-
yum.10 yıldır bu işi yapıyorum. İşe grafik tasarımı ile başladım, 3D 
modellemeyle devam ettim ve şu an tasarım anlamında animas-
yon hariç her şeyi yapabiliyorum. Genelde tasarımlarda 3D kulla-
nıyoruz. Açık hava reklamcılık sektöründe ise animasyon ve tele-
vizyon reklamcılığı hariç aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz.

Aras Atagün: Bu sektörü seçme nedeniniz nedir? Firmanızı 
ne zaman kurdunuz?

Yunus Emre Aytay: Bu sektörü seçme nedenim lise çağlarım-

In recent years we frequently see advertisement coverings 
on the facades of buildings. Most of them are very 
absorbing ones. And we would like to ask you the points 
we wonder about wall advertisements. 

Aras Atagün: First of all, can you please introduce yourself?

Yunus Emre Aytay: I’m graduated from Afyon Kocatepe 
University and am working as a wall advertiser for ten years. 
I started to work in this business as a graphic designer and 
continued with 3D modelling. Now except for animation, I 
can do everything in terms of design. We generally use 3D 
implementation in designs. As for outdoor advertising, we 
use every kind of implementation excepting animation and 
television advertising. 

Aras Atagün: What did motivate you to work in the 
advertising sector? When did you found your own company?
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da reklam afişi işine pek fazla para yatırılmıyordu. O zamanlarda 
reklamcılığın oldukça ilerleyen bir sektör olduğunu fark ettim. 
Türkiye’de de oldukça iyi para kazandırabileceğini tahmin et-
miştim. Gerçekten de reklamcılık bugün de iyi para kazandırıyor. 
Bundan dolayı girdik bu işe. Firmamız ise 8 yıldır faaliyet gösteri-
yor. Piyasa müşterilerinden ziyade kurumsal iş yerleriyle, genel-
likle de belediyelerle çalışıyoruz. Daha çok da araç kaplama ve 
bina cephelerin reklamlarını yapıyoruz.

Aras Atagün: Bu tip cephe reklamlarında özellikle nasıl 
binalar seçiliyor? Binanın bulunduğu yer ne kadar önemli?

Yunus Emre Aytay: Bina seçiminin iki önemli nedeni var. Bi-
rincisi bulunduğu konum, ikincisi de kullanılan cephenin düz-
günlüğü yani pencere ya da balkon olmaması, düz bir duvara 
sahip olması gerekiyor. Pencere sorununu bir nebze aşabiliyoruz 
ama balkon olduğu zaman kentsel tasarım müdürlüğü bize izin 
vermiyor. Konum olarak insanların çok geçtiği ve cephenin çok 
rahat görülebileceği bir yer olmasına dikkat ediliyor. Üzerinde 
reklam olacak binaların seçiminde daha çok otoban kenarında, 
meydanlarda ya da rıhtım gibi herkesin görebileceği yerlerde ol-
malarına dikkat ediliyor.

Aras Atagün: Reklam veren firmaların bu tip reklam yön-
temini seçmesinin nedeni nedir? Özellikle bu reklam türünü 
kullanan firmalar hangileridir?

Yunus Emre Aytay: Bu reklam türünü kullanan firmalar daha 
çok marka olan firmalardır. Bu reklam türünü genellikle müşte-
rinin aklında kalması için kullanıyorlar. Bir de yeni markalaşmaya 
çalışan firmalar markalarını duyurabilmek için bu yöntemi tercih 
ediyorlar. Ülkemizde bina üzerindeki reklama daha çok Coca 
Cola, Nescafe, Turkcell, Vodafone gibi firmalar tercih ediyor. Ma-
liyetin yüksek olması nedeniyle küçük firmalar bu tür reklamlara 
pek yanaşmıyor.

Aras Atagün: Bu reklamların kişiler üzerindeki etkileri ile 
ilgili elinizde istatistiksel herhangi bir bilgi var mı?

Yunus Emre Aytay: Elimizde resmi doküman veya bir belge 
yok ancak müşteri potansiyeline baktığınızda normal bir afişten 
daha etkili olduğunu söylemem mümkün.

Aras Atagün: Bu çok pahalı bir reklam çeşidi mi?

Yunus Emre Aytay: Oldukça pahalı hatta açık hava reklamcı-
lıkta, televizyon reklamcılığı dışında en pahalı reklam çeşidi diye-
bilirim. Örneğin Mecidiyeköy’de bir reklam duvarı var. Coca Cola 
bu sene o duvara bir milyon dolar ödedi. Bu tür binaların yıllık 

Yunus Emre Aytay: The reason was that when I was in high 
school, few people would invest money for publicity posters 
business and I realized that advertising was an up-and-coming 
sector, estimating that it would especially be profitable in Turkey. 
And indeed it is profitable. That’s why we leant in this business. 
Our company has been active for eight years. We generally work 
with corporate firms and mostly with municipalities instead of 
routine clients of the market. And we mostly work on vehicle 
and facade covering. 

Aras Atagün: What kind of buildings are chosen for this 
kind of facade covering advertisements? How important is 
the location of the building that is to be covered? 

Yunus Emre Aytay: There are two factors in building selection. 
First, the location of the building. Secondly, the smoothness 
of the facade. I mean, it is important if there are balconies or 
windows on the facade. The facade must be smooth for us to 
work on. Although we can somewhat overcome the problem of 
windows, Urban Design Office does not allow advertisement 
implementations on facades with balconies. As for the location, 
the building had better be in a frequented place that people 
can easily see. In this sense, the buildings on roadsides, docks 
or in urban squares etc. are more preferable. 

Aras Atagün: What is the motive of the client firms to 
choose this type of advertisement? Which firms are the 
ones that especially prefer this type of advertisement? 

Yunus Emre Aytay: The firms which use this type of 
advertising are generally the ones that we call brand companies. 
Their motive in choosing them is to provide that their campaigns 
will remain in the minds’ of their clients. Also, the firms that are 
on the way to become brands prefer this way of advertising in 
order to advertise their brand more effectively. In our country, 
advertisement coverings are rather preferred by companies 
like Coca Cola, Nescafe, Turkcell, Vodaphone, etc. while small 
scale companies generally do not steer for such advertisement 
methods for their high cost. 

Aras Atagün: Do you have any stastistical information on 
the effects of these advertisements on people? 

Yunus Emre Aytay: We do not have any information in formal 
and documentary form but considering the client potential, I 
can say that they are far more effective than banners. 
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kirasına bakıldığında en az 4 - 5 milyardan başladığı görülüyor. 
Yine rıhtımdaki bir duvarın altı aylık kirasının 460 bin dolar oldu-
ğunu biliyoruz. Yıllık olarak baktığımızda vergisi dahil 1,5 trilyon 
yapıyor.

Aras Atagün: Bize cam cephe giydirmenin nasıl yapıldığını, 
değişimin ne sıklıkta olduğunu anlatır mısınız? Bu işlemi ya-
parken güvenlik önlemi alıyor musunuz? Üzerinde kaplama 
olan binalardakiler dışarıyı görebiliyorlar mı?

Yunus Emre Aytay: İşe başlarken yaptığımız ilk şey güvenlik 
önlemleridir çünkü giden reklam malzemeleri geri geliyor ama 
cam malzeme geri gelmiyor. Uygulamaya gelince camlarda ge-
nellikle “One Way Vision” denilen bir malzeme kullanıyoruz. Mal-
zeme delikli bir folyodur. Dışarıdan içerisi görünmez ama içeri-
den dışarısı görünür. Bu sayede reklamın renkleri, çizilen tasarım 
yani mesaj oldukça rahat verebiliyor. Eğer reklam veren firma 
bir süreç belirlemediyse bunların değişim süresi iki yıldır. Çünkü 
kullanılan malzeme güneşe ve yağmura ancak iki yıl dayanabilir. 
Bu yüzden malzemeyi zamanla değiştirmemiz gerekiyor. Soğuk 
havada malzeme çatlıyor, sıcak havada da eriyor.

Aras Atagün: Reklam almak isteyen bina sahipleri ya da 
yöneticileri reklam firmalarına kendileri mi başvuruyor? 

Yunus Emre Aytay: Genelde reklamcılar, ajanslar duvar sa-
hiplerini kendileri buluyorlar çünkü bu son iki yılda gelişen bir rek-
lam alanı. Bina duvarına reklam vermek isteyen bina sahiplerinin 
reklamcılara başvurması çok nadir görülüyor.

Aras Atagün: Duvar reklamlarının bina içinde yaşayan kişi-
lere etkisi var mı? 

Yunus Emre Aytay: Uygulanılacak olan alan çok önemli. Ger-
çi kentsel tasarım durumuna çok dikkat ediyoruz ama bazen 
sektörde el altı işlere de rastlanılabiliyor. Eğer reklam yapılacak 
yerde çok fazla havalandırma varsa odalarda rutubetten dolayı 
renk değişimleri olabiliyor.

Aras Atagün: Is this a very costly type of advertising? 

Yunus Emre Aytay: Yes, it is quite costly. I can even say that 
it is the most expensive type of advertising among outdoor 
advertising models after television advertising. For example, in 
Mecidiyeköy there is a preferred advertising wall and Coca Cole 
paid one million dollars for its annual rental this year. The annual 
rental of such kind of walls begins from 4 or 5 billions. Again, I 
know that the monthly rental of a building on the dock is 460 
thousand dollars. And this makes 1.5 trillion a year including the 
tax.

Aras Atagün: Can you please tell us how the coverings are 
applied on glass facades and how often the advertisements 
are changed? Do you take safety precautions during the 
application process? And can people inside the covered 
building see outside the glass? 

Yunus Emre Aytay: The first thing we do before starting is 
to take the necesary safety precautions, for if wasted, you can 
renew the advertising materials but you cannot renew the glass 
material. As for the application process, we generally use a glass 
material called One Way Vision which is a kind of spongy foil. You 
cannot see the inside from outside but the people inside can 
see the outside. By this means, the colours and the figures of 
the advertisement covering can easily be arranged according to 
the intended message of the advertisement. If the client firm 
does not determine a particular deadline, the lifetime of these 
advertisements are two years on average. For the material we 
use can endure weather conditions for two years at maximum. 
So you have to change the material at certain intervals, because 
it cracks in cold weather and melts in hot weather. 

Aras Atagün: Do the building owners or the executives 
of the client firms who want to take ads apply to 
advertisement firms in person? 

Yunus Emre Aytay: Generally, the advertisers and the 
agencies find the wall owners. The advertisement sector has 
made a considerable progress for the last two years. It’s a rare 
case that the building owners apply to the advertisement firms 
in person. 

Aras Atagün: Do the advertisement coverings have any 
effect on the people living inside the building? 

Yunus Emre Aytay: The selection of the particular area on 
which the advertisement is going to be applied is very important. 
Indeed we pay regard to the urban design regulations. However, 
one can also encounter under-hand and irregular applications 
in this sector. If there is too much air-conditioning inside the 
building, a change of colour may occur in the advertisement 
due to moisture.
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Röportaj / Interview: İsmet Öztop

MİKSERLER SADECE YEMEK YAPMAYA 
YARAMIYORMUŞ

In everything whether produced by cinema and TV sector or 
by music sector, sound is a factor which is as important as 
appearance. We posed our questions about sound to Ahmet 
Eldazer who works in these sectors as a sound engineer. 

İsmet Öztop: Can you please introduce yourself briefly, Mr. 
Ahmet? 

Ahmed Eldazer: I was born in Mosul, Iraq. I graduated from the 
department of Economics of Bilkent University in 2008. When I 
heard that SAE Institute [School of Audio Engineering] would be 
opened in Istanbul, I decided to receive education on sound engi-
neering which I had amateurishly attended to, and I completed my 
one-year education there. 

İsmet Öztop: What does a sound engineer do? 

Ahmed Eldazer: A sound engineer deals with the recording, pro-
cessing, mixing and reproduction of sound, and provides that the 
musical or cinematic sound is brought to the final stage in which 
it is ready to be presented to the listeners/audience. He produces 
sound for music, radio & TV, cinema, drama and electronic instru-
ments using the present technology in a creative way. 

İsmet Öztop: What do you mean by mixing? What is the dif-
ference between mixing and remixing? 

Ahmed Eldazer: We can say that mixing is the process of integ-
ration of sounds (instruments) that flow through diverse sound 
channels within two (left and right) channels. It is both a technical 
and a creative process of fine tuning in which the levels of sound 
channels, frequency ranges and panorama (left to right width) 

İster sinema, ister televizyon, ister müzik sektöründe 
üretilen her şeyde görüntü kadar önemli olan bir faktör 
de sestir. Bu sektörlerde ses mühendisi olarak çalışan 
Ahmet Eldazer’e sesle ilgili sorularımızı yönelttik.

İsmet Öztop: Ahmet Bey, öncelikle bize kendinizi kısaca 
tanıtır mısınız?

Ahmed Eldazer: Irak, Musul doğumluyum. 2008 yılında 
Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldum. SAE 
[School of Audio Engineering ] Enstitüsü’nün İstanbul'da açı-
lacağını duyduğumda amatör olarak ilgilendiğim ses mühen-
disliğinin eğitimini almaya karar verdim ve bir senelik eğitimi-
mi tamamladım. 

 İsmet Öztop: Ses mühendisi ne iş yapar?

Ahmed Eldazer: Ses mühendisi için; sesin kayıt edilmesi, iş-
lenmesi, mikslenmesi ve çoğaltılması ile ilgilenir, müziğin ve film 
sesinin son kullanıcı aşamasına gelmesini sağlar diyebiliriz. Mev-
cut teknolojiyi yaratıcı bir şekilde kullanarak müzik ve radyo, te-
levizyon, sinema, oyun, elektronik aletler için ses prodüksiyonu 
yapar. 

İsmet Öztop: Mikslenmesi derken neyi kastediyorsunuz? 
Miks ile remiks arasındaki fark nedir? 

Ahmed Eldazer: Miks için farklı kanallarda bulunan farklı ens-
trüman veya seslerin iki kanalda (sol ve sağ) birleştirilmesi di-

TO OUR SURPRISE, “MIXERS” ARE NOT ONLY FOR COOKING
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yebiliriz. Miks, prodüksiyonun 
tarzına göre kanalların seviyeleri, 
frekans aralıkları ve panorama 
(soldan sağa genişlik) göz önün-
de bulundurularak ince ayar yap-
maya çalışılan hem teknik hem 
de yaratıcı bir süreçtir. Remiks 
ise kelime anlamından da yola 
çıkabileceğimiz gibi; bir kaydın 
yeniden mikslenmesi, yorumlan-
ması, bazen de tarzını değiştire-
rek farklı dinleyici kitlesine hitap 
etmesinin sağlanmasıdır. 

İsmet Öztop: Ses mühendisi-

nin sesçiden farklı yanları nelerdir? 

Ahmed Eldazer: Bulunulan ortama göre değişebilecek bir un-
van sadece. Yani ses mühendisi, aynı zamanda sesçidir. Özellikle 
işin içinde görüntü (video, film, gösteri) varsa, görsel ön plana 
çıkacağı için 'ses' sadece teknik bir detay gibi algılanacaktır. Yine 
de ses mühendisi işinin önemini bildiği için en iyisini yapmaya ça-
lışacaktır. İllaki bir fark belirtmek gerekirse, sesçi deyince sadece 
teknik bir iş gibi algılanırken, işin içine yaratıcılık girince unvan ses 
mühendisi olarak değişiyor. 

İsmet Öztop: Ses Mühendisinin iş alanı nedir? 

Ahmed Eldazer: Öncelikli olarak müzik sektörü, daha sonra 
film ve reklam için ses prodüksiyonu ses mühendisinin çalışabi-
leceği başlıca sektörlerdir. Ses mühendislerinin; stüdyo ses kayıt 
mühendisliği, miks mühendisliği, mastering mühendisliği, canlı 
performans ses mühendisliği, ses post-prodüksiyonu, müzik ve 
diyalog kurgu mühendisliği, oyun ve mobil uygulama ses tasarı-
mı, jingle prodüksiyonu, stüdyo işletmeciliği gibi uzmanlaşabile-
ceği birçok alan vardır. 

İsmet Öztop: Türkiye'de yaygın olmayan bir meslektesiniz. 

Bunun avantajı var mı?

Ahmed Eldazer: Türkiye'de ses mühendisleri, az önce saydı-
ğımız alanların hepsini birden idare etmek zorunda kalabiliyorlar. 
Örneğin kayıt, miks ve mastering'in üç ayrı mühendis tarafından 
yapılması makbulken, genelde bir mühendis sırasıyla üç aşamayı 
da üstleniyor. Prodüksiyonun tüm mühendislik gelirini bir kişinin 
alması ve tüm projeye hakim olmak avantaj gibi görünebilir an-
cak bence bu bir dezavantajtır. Müzik gibi göreceli bir konuda tek 
bir kişi yerine farklı aşamalarda farklı bakış açıları prodüksiyon ka-
litesini ve hitap edeceği kitlenin büyüklüğünü arttıracaktır. Daha 
da önemlisi, her işi yapan bir kişi yerine her aşamanın uzmanı ta-
rafından yapılması uygun olacaktır. Sadece kayıt mühendisi ola-
rak çalışıp bir süre sonra bu konuda uzmanlaşmak, iyi bir kaydı 
miks ve mastering için uzmanlaşmış mühendislere göndermek 
uzun vadede prodüksiyonlarımızın kalitesini arttıracaktır. 

İsmet Öztop: Ses mühendisi olmak için nasıl bir eğitim 

alınmalı?

Ahmed Eldazer: Türkiye'de SAE Institute, Galatasaray ITM, İTÜ 
MIAM bu konuda farklı altyapıdaki kişilere uygun eğitimler su-
nabiliyor. Bunların dışında alaylı olarak da kendini iyi yetiştirmiş, 
bir çok ses mühendisi sektörde önemli işler yapıyor. Tecrübe, 
deneme yanılma, sorun çözme kabiliyeti ise en az eğitim kadar 
önemlidir. 

are taken into consideration. And 
remixing is, as the word implies, 
is the remixing, reinterpretation 
or the stylistic change-over of an 
existing record sometimes in ac-
cordance with the taste of a dif-
ferent audience. 

İsmet Öztop: What distingu-
ishes a sound engineer from a 
sound wo/man? 

Ahmed Eldazer: These are 
merely two titles that may chan-
ge according to setting. In other 
words, the sound engineer is at 

the same time the sound wo/man. Especially when visual ima-
ge (video, film, performance) is at stake, since visuality is in the 
forefront, sound may seem merely as a technical detail. Nevert-
heless for the sound engineer is conscious of the importance of 
her/his job, she/he will try to do her/his best. But to mention a 
distinction point between the two, the sound wo/man is generally 
considered a technician while the sound engineer implies a more 
creative technician. 

İsmet Öztop: What is the field of work of a sound engineer? 

Ahmed Eldazer: Sound production first for the music sector, 
then the film and advertising sectors is the basic work field of a 
sound engineer. There are many fields that a sound engineer can 
specialize in, such as studio sound recording engineering, mixing 
engineering, mastering engineering, live performance sound engi-
neering, sound post-production, music and dialogue editing engi-
neering, play and mobile application sound design, jingle producti-
on, studio management, etc. 

İsmet Öztop: Your profession is not a very common one in 
Turkey. Is this an advantage? 

Ahmed Eldazer: In Turkey a sound engineer may have to handle 
all the areas we mentioned above at once. For instance, although 
recording, mixing and mastering should normally be separately 
handled by three engineers, generally a single engineer under-
takes all the three processes at once. At first sight it may seem 
like an advantage considering that the single engineer gets all 
the income of these three works and have a single command on 
the project but in fact, this is a disadvantage. In such a relative 
issue as music, the cooperative work of different people instead 
of one person and introduction of different perspectives in dif-
ferent phases of the work will both enhance the quality of the 
production and the magnitude of the audience. Besides, it is much 
more appropriate that each phase or process be carried out by 
its specialists. Working merely as a recording engineer specializing 
in this field and when necessary sending a record to specialized 
engineers for mixing or mastering will enhance the quality of our 
productions in the long run. 

İsmet Öztop: What kind of education should one take in or-
der to be a sound engineer? 

Ahmed Eldazer: In Turkey SAE Institute, Galatasaray ITM, ITU 
MIAM can provide education according to people’s varying ba-
ckgroudns and objectives. Apart from these, there are many 
self-educated sound engineers putting signature under impor-
tant projects in the sector. Experience, trial & error and problem 
solving are just as important as education. 
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Heykeltıraş nilhan Sesalan’la sergi hazırlıkları sıra-
sında Türkiye’de heykel sanatını konuştuk.

Melis Büyükoğlu: Bize kendinizden ve eğitiminizden söz 
eder misiniz?

Nilhan Sesalan: Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldum ve sonra aynı okulda 
master yaptım. Ayrıca akademi sonrasında da pek çok organi-
zasyonda yer aldım. Aslında benim yirmi üç yıllık bir eğitim ha-
yatım oldu.

Melis Büyükoğlu: Heykeltıraşlık mesleğini seçmeye nasıl 
karar verdiniz? Sizi etkileyen faktörler oldu mu?

Nilhan Sesalan: Resim ve desen yapmayı sevdiğim için bir 
galeride kız kardeşim ile birlikte zaman geçirmeye başlamıştık. 
Galeri sahibinin ısrarı üzerine belli bir zaman sonra resim dersi al-
maya başladık. Başta sadece denemek amaçlı girdiğim sınavdan 
kazanarak çıktığım zaman bu işte devam etmeye karar verdim.

Melis Büyükoğlu: Açtığınız sergilerin teması hakkında ne-
ler söylemek istersiniz?

Nilhan Sesalan: Yaklaşık yirmi yıldır sergi açıyorum. Benim 

We talked with sculptor nilhan Sesalan about the 
art of sculpture in Turkey during her exhibition 
preparations. 

Melis Büyükoğlu: Can you please tell us about yourself and 
your education? 

nilhan Sesalan: I am graduated from the department of 
Sculpture in Mimar Sinan University and I completed my 
graduate education in the same school. Besides, I took part in 
many organizations after university graduation. Indeed I have 
had an education life of twenty three years. 

Melis Büyükoğlu: How did you decide on the profession of 
sculpting? What factors proved influential on you? 

nilhan Sesalan: Since I liked painting and designing, I began 
to spend time in a gallery with my sister. Upon the insistence 
of the gallery owner we began to take painting lessons after 
a while. Afterwards, what I began with the intention of testing 
myself, I decided to continue. 

Melis Büyükoğlu: What do you want to say about the theme 
of your exhibitions? 

TÜRKİYE’DE HEYKELTIRAŞ OLMAK

BEING A SCULPTOR IN TURKEY 

Röportaj / Interview: Melis Büyükoğlu



60 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ  /  SAYI 12 / OCAK 2015

yaşamımdaki dönemlerle temalarım paralel olarak ilerliyor ama 
altını çizerek söylemeliyim ki günlük olaylardan çok benim haya-
ta bakış açımla ilerleyen temalar bulunuyor. Tıpkı doğu felsefe-
sinde olduğu gibi hayata nokta bakış açısıyla bakmaya çalıştım. 
“Polen Çağı”, “Köklerim için bir ev” bazı sergilerimin adları. 

Melis Büyükoğlu: Bu kaçıncı serginiz? Sergilerinizin konu-
sunu nasıl belirliyorsunuz? 

Nilhan Sesalan: Şu anda Nar Art Galeri’de çok sevdiğim sanat-
çılarla beraber yaptığımız karma bir sergi var. Kişisel sergilerimi 
iki yılda bir açmaya olanak buluyorum fakat karma sergilerim 
sayılamayacak kadar çok oldu. Sergilerimin konusunu da kendi 
fikirlerime ve yaşadığım olaylara göre belirliyorum.

Melis Büyükoğlu: Heykeltıraşlık mesleğinin diğer sanat 
dallarından ne farkı var? Kullanılan aletler nedeniyle bir 
tehlikesi var mı?

Nilhan Sesalan: Aslında heykeltıraş ve resim, sanatın temeli-
dir. Bütün hayatımızı tasarlamakla ve düşüncelerimizi yansıtma-
ya adıyoruz. Bu kadar emeğin yanı sıra arka planda bu sanat da-
lında çok sayıda ödüllerim var. Bunların hepsini de çok çalışmaya 
borçluyum. Malzememizin tehlikeli olup olmaması yaptığımız 
çalışmalara göre değişiyor. Bazı heykeltıraşlar tek tip malzeme 
kullanır ama benim gibi heykeltıraşlar ise çoklu malzemeyi tercih 
eder. Ancak her heykeltıraşın beş-on yılda bir tetanoz aşısı olma-
sı gerekir. Çünkü çok fazla demir aletleriyle uğraşıyoruz.

Melis Büyükoğlu: Türkiye’deki heykel sanatıyla yurtdışın-
daki heykel sanatının yorumlanmasında nasıl farklılıklar 
var?

nilhan Sesalan: I have been holding exhibitions for almost 
twenty years. The themes of the exhibitions generally go in 
parallel with the stages of my life. I would like to underline the 
fact that there are themes developing in line with how I see life. 
Just as in eastern philosophy, I have tried to see life from a point 
perspective. The names of my several exhibitions are “Pollen 
Age”, “A Home for My Roots.” 

Melis Büyükoğlu: In numerical order, which exhibition 
of yours is the present one? How do you determine the 
themes of your exhibitions? 

nilhan Sesalan: Nowadays we have group exhibition in Nar Art 
Gallery, which we held with artists who I love too much. I find 
the opportunity to hold individual exhibitions twice a year but 
I attended countless group exhibitions. And I determine the 
themes of my exhibitions according to my ideas and things I live. 

Melis Büyükoğlu: What is the difference of the profession 
of sculpting than other art branches? Considering the 
equipments used, is sculpting a dangerous occupation? 

nilhan Sesalan: In fact sculpture and painting are the 
Fundamentals of art. We devote our lives to designing and 
reflecting our thoughts. I also have many awards after so many 
years of effort. And I owe all of this to hard work. As for whether 
thw materials and equipments are dangerous, it depends on 
what you work with. Some sculptors use monotype material. But 
sculptors like me prefer multivariate materials. Nevertheless, 
every sculptor has to be vaccinated against tetanus once in 
every five years. For we work hand in glove with iron and other 
metal equipments. 
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Nilhan Sesalan: Yurtdışında sanatı her yönüyle anlatıp kendi-

nizi ifade edebiliyorsunuz fakat Türkiye’de son zamanlarda ço-

ğunluk olarak insanlar hat sanatı ve resme yöneldiler. Bu biraz 

bakış açısıyla ilgili olabilir ama bizi de kötü etkiliyor.

Melis Büyükoğlu: Yakın bir zamanda heykel için bir siya-

setçinin “Ben böyle sanatın içine tükürürüm.” sözünü bir 

sanatçı olarak nasıl yorumluyorsunuz?

Nilhan Sesalan: Sokrates bir sözünde “Bir insanın fikrini yok 

etmektense kendi fikrinin yüceltmesini tercih ederim.” demiştir. 

Artık millet olarak o kadar sabit fikirli olmaya başladık ki her za-

man kusur arıyoruz. Aslında bu daha çok ülkemizdeki insanların 

bilgi yetersizliğinden kaynaklanıyor.

Melis Büyükoğlu: Heykelde resim kadar alıcı bulabiliyor 

musunuz?

Nilhan Sesalan: Bizim ülkemizde heykel sanatçısının değeri 

kırk yaşından sonra anlaşılıyor. En azından bende öyle oldu. Kırk 

yaşımdan sonra daha fazla teklifler almaya başladım. Ülkemizde 

genel olarak heykel alanına az sayıda talep olduğu görülüyor.

Melis Büyükoğlu: Genç bir sanatçı olarak gelecekteki pro-

jeleriniz nelerdir?

Nilhan Sesalan: Her gün uyanmak ve o günü hak ederek ya-

şamaktan başka bir planım yok.

Melis Büyükoğlu: What are the differences between the 
interpretations of the art of sculpture in Turkey and those 
in other countries? 

Nilhan Sesalan: You can freely express yourself through your 
art abroad. But in Turkey, especially in recent years most people 
tended towards calligraphy and painting. This tendency may be 
related to changing perspectives but it affects us negatively.

Melis Büyükoğlu: How do you interpret the recent 
statement of a politician about a certain sculpture: “I will 
spit in such art”? 

Nilhan Sesalan: Socrates says “I prefer ennobling my idea 
rather than destroying other’s idea.” As a nation we begin to 
become such one-track minded that we always seek faults 
in things. In fact such perpectives result from the lack of 
knowledge of people living in our country. 

Melis Büyükoğlu: Does sculpture have as much recipients 
as painting? 

Nilhan Sesalan: In our country a sculptor is appreciated only 
after forty. At least this went on like that for me. After the age of 
forty I began to receive more tenders. But in general sculpture is 
an art that is not that much demanded in our country. 

Melis Büyükoğlu: As a young artist, what are your 
prospective projects? 

Nilhan Sesalan: I have no other plan than waking up and living 
every day deservingly. 
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Do only slant-eyed people come to your mind when the 
subject is Japan? Then take a glance at the interview we 
made with Muharrem Demirci, the founder of Japanese 
Culture and Information Center on Japanese and Turkish 
cultures.  

Şevval Yıldız: Why Japanese?

Muharrem Demirci: Good question. I received education in 
Austria. When I began to learn Japanese in 1984, there were 
no Japanese Language and Literature department in Turkey. In 
prep class where I began Learning German, I warmed towards 
Japanese people for their sternness. Then an interest towards 
Japanese culture arose in me, therefore I began Japanese. 

Şevval Yıldız: What was your purpose in founding the 
Japanese Culture Center? 

Muharrem Demirci: It has been almost 30 years since I began 
schoo. During my school years I was dreaming on the question 
“How can I teach what I’ve learned?” In the 90s there were no 
school or course teaching Japanese in Turkey. And I said to 
myself, “It will be of use if I can found a school where I can teach 
what I have learned” and this came true. 

Şevval Yıldız: People generally think that learning 
Japanese is too difficult. What do you think its reason can 
be? 

Muharrem Demirci: This is probably a certain way of 
perception. And it is this way of perception is what needs to 
be broken. Japanese is perceived all around the world as a 

J
aponya deyince sadece çekik gözlü insanlar mı 
geliyor aklınıza? o zaman bizi Japon kültürü ile 
tanıştıran Japon Kültür ve Enformasyon Merkezi 
Kurucusu Muharrem Demirci ile Japon ve Türk 
kültürü hakkındaki söyleşimize bir göz atın.

Şevval Yıldız: neden Japonca?

Muharrem Demirci: Güzel bir soru. Ben Avusturya’da okudum. 
1984’de Japon diline başladığım zaman Türkiye’de daha Japon 
Dil ve Edebiyat Bölümü yoktu. Almanca hazırlık sınıfında Japon 
arkadaşlarım çok sert olduğundan dolayı Japonlara biraz ısındım. 
Çok hoşuma gitti ve böylece başlamış oldum.

Şevval Yıldız: Japon Kültür merkezini açmadaki amacınız 
nedir?

Muharrem Demirci: Aşağı yukarı 30 sene oldu okula başlayalı. 
Benim okul yıllarında “Öğrendiklerimi nasıl öğretebilirim?” diye 
bir hayalim vardı. 1990’lı yıllarda Türkiye’de, Japonca öğretilen 
bir yer yoktu. “Kendi öğrendiklerimi öğretebileceğim bir okul 
yapabilirsem herkese faydalı olur.” dedim ve oldu.

Şevval Yıldız: Japonca dendiğinde insanlar bu dili 
öğrenmenin çok zor olduğunu düşünüyor, sizce bunun 
sebebi ne olabilir?

Muharrem Demirci: Buradaki belki bir algıdır. O algıyı kırmak 
lazım. Japonca bütün dünyada genel anlamda zor bir dil olarak 
algılanmıştır. Sebebinin de yazı karakterlerinden yani Kanji’den 
(Çince karakterlerden ) dolayı olduğunu tahmin ediyorum. Yoksa 
Türkler için Japonca gramer bakımından fevkalade kolay bir dildir 
ama diğer dillerle mukayese edildiği zaman zordur.

JAPON KÜLTÜRÜNE KONNICHI WA!

KONNICHI WA TO JAPANESE CULTURE!

Röportaj / Interview: Şevval Yıldız - Fotoğraf / Photos: Buse Aras
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Şevval Yıldız: Japonca öğreten Türkçe bir kitap yazdınız. 
neden?

Muharrem Demirci: Japonca öğrenmenin temel kuralı dil 
bilgisidir. Japonca Altay dili olduğundan dolayı ben İngilizce ve 
Almanca üzerinden öğrendim. Bu kulağı ters göstermek gibi 
bir şey. Ama dil bilgisinde Türkçe ile aynı olduğundan dolayı 
öğrencinin zorlanmaması için kitabın Türkçe olmasını tercih 
ettim. Kendi zorlandığım şeyi öğrencilere uygulamak istemedim 
açıkçası. 

Şevval Yıldız: Japonlar anime ve manga konusunda 
oldukça başarılı. Peki, bu konuda Türkler sizce ne kadar 
başarılı?

Muharrem Demirci: Anime ve manga yapmak çok sabır 
gerektirir. Biz sabırsız bir milletiz diye düşünüyorum. Bir şeyin 
üzerinde çok fazla inatla, sabırla durmadığımızdan dolayı 
da pek çok konuda iyi değiliz. Bizde bireysel başarılar çok 
fazla. Japonlarda bizdeki gibi bireysellik yoktur. Grup zihniyeti 
olduğundan dolayı başarılılar. Aslında bizde de çok iyi manga 
çizenler var ama ortada hiçbir şey yok. Çünkü herkes bireysel 
çalışıyor. Bizdeki en büyük sıkıntı bu. 

Şevval Yıldız: Japon yemek kültürü ile Türk yemek 
kültürünü kıyaslasanız bize neler söylersiniz?

Muharrem Demirci: Tamamen farklı iki kültür. Tarihsel olarak 
baktığımız zaman Japonlar yokluktan buraya gelmişler yani hiçbir 
doğal zenginliği olmayan, sebze, meyve yetiştiremediğinden her 
tarafı da deniz olup denizden ne çıkarsa yerim muhabbetinden 
dolayı yemekleri daha sadedir. Yani diğer Asya ülkelerinde 
olduğu gibi bizde de yemekler daha baharatlıdır ama Japonya’da 
baharat kullanımı hiç yoktur.

Şevval Yıldız: Türkler’de Japonca öğrenme merakı ne 
kadar?

Muharrem Demirci: Zor bir soru. İstanbul’un nüfusuna 
baktığımızda talebin az olduğunu görüyorum. Fakat düne kadar 
Japonca yalnızca ticari anlamda öğrenilirken şimdi insanlar bu 
dili sevdiği için öğreniyor ama anime ve manga kültürü olmasaydı 
Japonca merakı bu derece olmazdı.

language difficult to learn. And I think that the reason of this is 
its typeface which is called Kanji (Chinese typefaces). Otherwise, 
for Turkish people Japanese is a quite easy language in terms of 
grammar. However when compared to other languages, it can 
be considered difficult. 

Şevval Yıldız: You wrote a book in Turkish for teaching 
Japanese. Why? 

Muharrem Demirci: The basic rule of teaching Japanese is 
the grammar. Since Japanese is an altaic language, I learned 
it via English and German. I know that it seems going against 
the grain. But since Japanese is very like Turkish in grammar, 
I preferred writing the book in Turkish for the students not to 
have difficulty in learning Japanese. In fact I did not want to 
apply on students things that I myself am hard pressed to do.

Şevval Yıldız: Japanese are quite successfull at arts of 
animation and manga. Well, how successful are Turks 
successful in this regard? 

Muharrem Demirci: Animation and manga production 
necessitates a great deal of patience. And I think that we are 
impatient people. Since we do not persistently and patiently 
dwell upon something, we are not good at so many things. 
There are many individual achievements in our country. But in 
Japanese people there is no such individualism as in us. They 
are successful because they have group mentality. In fact, 
there are successful manga illustrators in our country as well 
but there is no considerable product. Because everybody work 
individually. This is the basic trouble about us. 

Şevval Yıldız: When you compare Japanese food culture 
with Turkish food culture, what will you say? 

Muharrem Demirci: They are two cultures different as day 
and night. Considered historically, the Japanese has come here 
out of nothing. I mean, their food are much plainer for theirs is 
a culture grown at a land devoid of natural richness or fruits, so 
they eat everything coming from the sea for their all four sides 
is sea. Besides, our food is spicy just as in other Asian countries 
but the Japanese do not use any spice. 

Şevval Yıldız: Are Turkish people interested in learning 
Japanese? 
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Şevval Yıldız: Japonların Türkiye ve Türk halkına bakışı 
nasıl?

Muharrem Demirci: Genel anlamda ne biz Japonları ne de 
Japonlar Türkleri tanıyor. Belki Japonlar bize göre çok daha fazla 
kitap okuduklarından dolayı Türkleri biraz daha fazla tanıyor 
olabilirler ama onda da tüm dünyada olduğu gibi bugünkü 
modern Türkiye yerine Osmanlı biliniyor.

Şevval Yıldız: Türkiye’de futbola bu kadar çok ilgi olmasına 
karşın Japonya’daki ilgi neden bu kadar az?

Muharrem Demirci: Japonya’da diğer ülkelerle mukayese 
edildiğinde futbol diye bir şey neredeyse yoktur. Türkiye’de 
bireysel futbolcular, güçler yani her birinin kendi yeteneğini 
ortaya koyması var. Japonlara baktığımızda tamamen grup 
zihniyetiyle çalıyorlar ama bu bazen iyidir bazen de değildir.

Şevval Yıldız: Japonların çok çalışkan, disiplinli olmalarını 
neye bağlıyorsunuz?

Muharrem Demirci: Sabırlı demek belki daha iyi. Çünkü sabırlı 
olduklarından dolayı çok çalışıyorlar ama bu başarıyı kazanırken 
sosyal anlamda da kaybediyorsunuz. Japonların bir atasözü 
vardır; “Bir taşın üzerinde üç sene oturursan yosun bağlarsın.” 
Başarının sabırla elde edileceğini anlatan bir cümledir bu. 

Şevval Yıldız: Dünyada en uzun yaşayan insanların 
Japonlardan çıktığı doğru mu?

Muharrem Demirci: Olabilir. Çünkü bu kadar yağsız, tuzsuz, 
şekersiz beslenen bir toplum görmedim ben. Yağsız, tuzsuz 
beni de yaşatsanız ben de yüz elli yıl yaşarım herhalde. Yemek 
kültüründe daha bilinçli olmalarından dolayı daha uzun yaşıyorlar.

Şevval Yıldız: Japon kültürü ile Türk kültürüne 
baktığımızda ortak özellikleri sizce nelerdir?

Muharrem Demirci: Tarihsel olarak baktığımızda Osmanlı 
döneminden gelen aile ilişkileri, büyüklere saygı gibi örf ve 
adetler neredeyse aynı diyebiliriz. Sadece Türk insanı Japonlara 
göre daha samimi, sıcakkanlıdır. Soğuk duruşlarının sebebi de 
uzun süre dışarıya kapalı olma ve adada yaşıyor olmaları.

Şevval Yıldız: Japon sineması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Muharrem Demirci: Klasik Japon edebiyatında parlak kişiler 
olmakla birlikte bugünkü modern Japon edebiyatında çok fazla 
bir gelişme gözükmüyor. Örneğin tüm dünyada televizyonlarda 
bir drama trendi var. Japonya’da da drama var ama diğer 
ülkelerdeki kadar çok tutulmadı. Bana göre Japonlar sinema 
konusunda pek başarılı olamamışlar yani sinema anlayışlarında 
biraz eksiklik var ama animasyon konusunda son derece 
mükemmeller.

Muharrem Demirci: A hard question. When we consider the 
population of İstanbul, I think there is not much demand. But 
while Japanese was learned just for business until very recent 
times, now people learn this language because they like it. 
Nevertheless were it not for animation and manga culture, 
Japanese would not find this much favour. 

Şevval Yıldız: How do the Japanese regard Turkish people 
and Turkey in general? 

Muharrem Demirci: General speaking, neither the Japanese 
know us, nor we do know them. May be the Japanese know 
about Turkish more than the Turkish know about them since 
they read more. Nevertheless, what they know about is the 
Ottoman Empire rather than contemporary Turkey, as it is the 
case in the world in general. 

Şevval Yıldız: Why is there not much interest in football in 
Japan while it draws so much interest in Turkey?

Muharrem Demirci: Compared with other countries, there is 
almost no such thing as football in Japan. In Turkey you can see 
many individual football players or teams exhibiting their skills. 
As for the Japanese, we see that they work in group logic but 
this has good and bad sides. 

Şevval Yıldız: What do you relate Japanese people’s being 
such hardworking and diciplined?

Muharrem Demirci: It is better to call them patient. Because 
they work hard since they are patient but when being successful 
in this, you lose in the social sense. Japanese have a proverb 
saying “If you sit on a Stone for three years, you are mossed.” 
This is a proverb indicating success can be gained by patience. 

Şevval Yıldız: Is it true that the most long lived people in 
the world are encountered among the Japanese? 

Muharrem Demirci: Possibly. For I have not ever seen a society 
who feed on such oil-free, salt-free and sugar-free foods. If I fed 
in the same way, I would probably live for a hundred and fifty 
years. They live longer since they have a more conscious food 
culture.

Şevval Yıldız: What do you think are the common traits of 
Japanese and Turkish cultures? 

Muharrem Demirci: Considered from a historical perspective, 
there are serious similarities in terms of family relations dating 
back to the Ottoman period, manners and customs such as 
respect for elders. The only difference is that Turkish people 
are more warmblooded than the Japanese. The reason of 
their general remoteness is that they have lived on an island in 
isolated conditions. 

Şevval Yıldız: What do you think about Japanese cinema? 

Muharrem Demirci: Though there are bright figures in 
classical Japanese literature, we cannot see any considerable 
development in contemporary Japanese literature. For example, 
there is a drama trend in TV all around the world. In Japan there 
is drama as well but it have not met with such great interest 
as in other countries. In my opinion, Japanese are not that 
successful in cinema for there are deficiencies in their notion of 
cinema but they are quite perfect in animation. 
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17 yaşında “Atmosfer” isimli Türkiye’nin ilk Caz Rock- Fu-
sion grubunu kuran, gitar çalmayı sonsuzluk duygusuyla 
özdeşleştirmiş Mustafa Dönmez ile müzik yolculuğunu ko-
nuştuk.

Egemen Salman: Gitar eğitimi almaya hangi yaşta başla-
dınız?

Mustafa Dönmez: İlkokulda 4 yıl mandolin eğitimi aldım. 14 
yaşında da klasik gitar eğitimi almaya başladım.

Egemen Salman: Kariyerinizi nasıl geliştirdiniz?

Mustafa Dönmez: Klasik ve Flamenko gitar stillerinde kendimi 
geliştirdikten sonra asıl çalmak istediğim stiller olan Blues, Rock, 
Funk, Caz ve Fusion türlerine yöneldim. Asıl tutkum olan elekt-
rogitara geçtim. Sonra elektrogitarı keman, piyano gibi ve bas-
gitar gibi çalabilmeyi keşfettim. Elektrogitarla yaratıcılığın en üst 
sınırlarında müzik yapılabiliyordu. 17 yaşında “Atmosfer” isimli 
Türkiye’nin ilk Caz Rock- Fusion grubunu kurdum. Kendi beste-
lerimi yapıyordum. Türkiye’de ve Avrupa’da birçok konser verdim. 

Egemen Salman: Gitar öğretmeni olmaya nasıl karar ver-
diniz?

Mustafa Dönmez: Bildiklerimi paylaşma ve daha yaratıcı eği-
tim adına öğretmen olmaya karar verdim. Çünkü yaratıcı, sevgi 

We talked with Mustafa Dönmez, the founder of“Atmosfer,” 
the first Jazz Rock-Fusion Band of Turkey at the age of 
17, who identifies playing the guitar with the feeling of 
eternity about his music journey. 

Egemen Salman: At what age did you begin receiving guitar 
training? 

Mustafa Dönmez: In elementary school I received mandolin 
training for four years. And I began classical guitar training at 
the age of 14. 

Egemen Salman: How did your career develop?

Mustafa Dönmez: After I developed myself in classical and 
flamenco guitar styles, I tended towards Blues, Rock, Funk, 
Caz and Fusion styles which I actually wanted to play. And I 
began to play the electroguitar which was my real desire. Then 
I discovered that the electroguitar could be played like the 
violin, piano and bass guitar: With the electroguitar, one could 
make music at the highest levels of creativity. At the age of 17 
I founded “Atmosfer,” the first Jazz Rock- Fusion band of Turkey. 
I was composing my own songs. I gave many concerts in Turkey 
and Europe.  

Egemen Salman: How did you decide to be a guitar teacher? 

SONSUZLUK DUYGUSU GİTAR ÇALARAK

Röportaj / Interview Egemen Salman

FEELING ETERNITY BY PLAYING THE GUITAR
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dolu modern metotlarla çağdaş bir eğitim veren öğretmen mü-
ziği çocuklara, gençlere ve yetişkinlere gerçekten sevdirebilir. 
25 yıldır gitar öğretmenliği yapıyorum.

Egemen Salman: Gitar çalmak özel bir yetenek istiyor 
mu? Sizce her insan gitar çalabilir mi?

Mustafa Dönmez: Evet, yetenek gerekiyor ancak yeteneği 
geliştirmek ve çok çalışmak gerekir. Müziği ve gitarı çok seven, 
müzik ile ilgili olan ve müzik dinleyen her insan gitar çalabilir, 
gitarla daha önce tanışmamış biri bile sabır, tutku ve sevgiyle 
gitar öğrenebilir.

Egemen Salman: Gitar çalmak sizde hangi duyguları kö-
rüklüyor?

Mustafa Dönmez: Yaşamın her anını müzikle boyamak, tutku, 
özlem, hüzün, aşk ve coşku, bilinmeyene yolculuk, doğaçlama 
yoluyla kendi iç dünyana ve dış dünyaya yolculuk yapabilme 
duygusu, SONSUZLUK…

Egemen Salman: Bugüne kadar kaç albüm yayınladınız?

Mustafa Dönmez: Üç albüm yayınladım. Üçüncü albümüm 
olan “Kısa Öyküler” kendi plak şirketimden çıktı. 2015 yılında ya-
yınlanacak iki albüm projem daha var.

Egemen Salman: Benimle gitar çalarken neler hissediyor-
sunuz?

Mustafa Dönmez: Seni 10 yıl önce tanıdığımda küçük, sevimli, 
heyecanlı ve yetenekli bir çocuktun. Küçük gitarınla derslerimize 
başlamıştık. Gitar çalmayı geliştireceğine o zamanlarda da oldu-
ğu gibi şimdide inanıyorum. Verdiğim her yeni parçayı başarıyla 
çaldığında ve birlikte bir parça çalarken mutlu oluyorum ve se-
ninle gurur duyuyorum.

Mustafa Dönmez: I decided to be a teacher in order to share 
what I know in the name of creative education. For only a 
teacher who gives education through creative and affectionate 
modern methods can really infuse children, youngsters and 
adults with love of music. I have been teaching the guitar for 
25 years. 

Egemen Salman: Does playing the guitar require a special 
talent? Do you think everyone can play the guitar? 

Mustafa Dönmez: Yes, it requires talent but one should 
develop this talent by hard work. Everyone who loves music 
and the guitar, who is heartily interested in music and listens 
to it can play the guitar. Even someone who have not met with 
guitar before can learn it with patience, passion and love. 

Egemen Salman: Which emotions does playing the guitar 
instigate in you? 

Mustafa Dönmez: To paint every moment of life with music, 
passion, longing, sorrow, love and enthusiasm, journey to the 
unknown, the sense of travelling to your inner world and the 
outer world by way of improvisation, ETERNITY… 

Egemen Salman: How many albums have you released up 
till now?

Mustafa Dönmez: I released three albums. My third album, 
“Kısa Öyküler” (Short Stories) was released from my own 
recording company. And I have two prospective album projects 
for 2015. 

Egemen Salman: How do you feel when you are playing 
guitar with me? 

Mustafa Dönmez: You were a little, pretty, enthusiastic 
and talented child when I met you ten years ago. We began 
the lessons with your small sized guitar. I believe that you will 
better you guitar playing just as I believed you then. I feel happy 
when you play a given piece successfully, when two of us play 
together and I am proud of you. 
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Dünyanın en çok kullanılan ve en popüler sosyal paylaşım 
sitesi olan Facebook’u kaç kişi kullanıyor, kurucusu bu site-
yi nasıl açmış gibi soruları merak edip araştırdık ve siz Avaz 
okuyucularıyla paylaşmak istedik.

2004 yılında açılan ve günümüzün en popüler sosyal paylaşım 
sitesi haline gelen Facebook’un   kurucusu Mark Zuckerberg, 
ABD’nin en saygın üniversitelerinden Harvard’a girdi ve üniver-
sitenin ilk yılında, okulun en yakışıklı ve en güzel öğrencilerinin 
seçildiği facemash.com sitesini kurdu. Sitede Hardvard’daki 
tüm öğrencilerin fotoğrafları vardı. Ancak fotoğrafları bulmak 
için, üniversitenin veri tabanına girmesi gerekmişti. Veri tabanı-
nı hacklediği ortaya çıkan Zuckerberg, disipline verilince okulu 
bıraktı. Harvard’lı öğrencileri internet üzerinde buluşturmak için 
ikinci sitesi olan Facebook’u kurdu. Facebook, 18 ayda ABD’nin 
en büyük arkadaşlık sitelerinden biri haline gelince yatırımcıların 
da ilgisini çekti ve bugün sahip olduğu 24 milyar dolarlık serveti-
nin kaynağını oluşturdu. Zuckerberg’ in Facebook’u 2011 yılında 
The Brand Finance listesine göre dünyanın en değerli 281. mar-
kası oldu. 25 Şubat 2012’de aldığı karar ile şirketin yüzde 12’lik 
hissesinin halka sunmasını kararlaştırdı. 18 Mayıs 2012 tarihin-
de 421 milyon hissesi 38 dolardan satışa çıkarıldı. Böylece şir-
ket NASDAq’a giriş yaptı. Facebook’un hisseleri, Visa ve General 
Motors’un ardından Amerikan tarihindeki en büyük üçüncü hal-
ka arz oldu. Şirketin NASDAq’ a girdikten hemen sonraki değeri 
104 milyar dolardı. Şirket halka açıldıktan üç gün sonra toplam 
19 milyar dolar eriyerek 84 milyar dolara düşmüştür.

Avrupa’da ilk sırada. 

Socialbakers.com adlı internet sitesinin verilerine göre Türkiye, 
31 milyon 247 bin 120 facebook kullanıcısıyla dünya genelinde 
6. sırada yer alırken Avrupa ülkeleri içerisinde ise ilk sırada ken-
dine yer buldu. Türkiye’yi 30 milyon 249 bin 340 kullanıcısıyla 
Birleşik Krallık, 23 milyon 599 bin 740 kullanıcıyla Fransa ve 22 
milyon 600 bin kullanıcıyla Almanya takip etti. İlk 5’e girmeyi ba-
şaran son Avrupa ülkesi ise 21 milyon 297 bin 400 kişilik kullanıcı 
sayısıyla İtalya oldu.

How many people use facebook, the most commonly used 
and the most popular social network site of the world? 
How was it created by its founder? We wondered and 
investigated these questions and more, and we wanted to 
share the answers with you. 

Mark Zuckerberg, the founder of facebook that was initiated in 
2004 and became the most popular social networking site was 
a former student of Harvard, the most prestigious university of 
the United States. In the first years of his universtiy education 
he created the website facemash.com where the best looking 
people of the school were selected by the students. The photos 
of all the students were at the site. Yet Zuckerberg had to enter 
the database of the university in order to find the photos. So, 
that he had hacked the database of the university became 
manifest and he had to drop out Harvard. Thereafter he built his 
second site, facebook.com, in order to bring Harvard students 
together in the web. When facebook became one of the most 
popular networking sites of the United States in just 18 months, 
it also attracted the attention of the investors and Zuckerberg’s 
wealth that is worth 24 billion dollars now formed in this way. In 
2011, according to the Brand Finance’s list, facebook was the 
281th most precious label of the world. On 25 February 2012, 
12 percent of the shares of the company was decided to be 
offered to public. And on 18 May 2012, 421 million shares of 
were offered to public for 38 dollars each. Thus the company 
made an enter into NASDAq. This passed on history as the third 
biggest public offering of American history after those of Visa 
and General Motors. Immediately after the company entered 
NASDAq, its value rose to 104 billion dollars. And just three days 
after its shares had been offered to public, the company went 
through a deliquation of 19 billion dollars in aggregate and its 
value fell down to 84 billion dollars. 

At the Top in Europe 

According to the data of the website socialbakers.com, 
with 31.247.120 facebook users Turkey ranked sixth in the 
world and first in Europe. Turkey is followed by the UK with 
30.249.340 facebook users. Then respectively comes France 
with 23.599.740 users and Germany with 22.600.000 users. 
And Italy succeeded in ranking among the first five in Europe 
with 21.297.400 users. 

DÜNDEN BUGÜNE

Araştırma / Haber - Research / News: Esma Aslıbay

FROM PAST TO TODAY



68 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ  /  SAYI 12 / OCAK 2015

Türkiye nüfusunun yüzde 40’ından fazlası Facebook 
kullanıyor.

Türkiye’deki Facebook kullanım istatistiklerine göre, nü-
fusun yüzde 40.16’sı Facebook kullanıcısı. Nüfusun nere-
deyse yarısına yakınının Facebook kullandığı Türkiye’de in-
ternet kullanıcılarının Facebook kullanma oranı ise yüzde 
89.28. Yani internet kullanan her 10 kişiden 9’unun mut-
laka bir Facebook hesabı bulunuyor. Türkiye’de son 6 ayda 
Facebook kullanıcı sayısı 1 milyon 323 bin 520 kişi arttı. 

Türkiye’de en çok 18-24 yaş aralığı Facebook kullanı-
yor. 

Türkiye’de Facebook kullanıcı profilleri incelendiğinde ise en 
yaygın grup 18-24 yaş aralığı olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılar 
arasında 18-24 yaş aralığındaki 10 milyon 311 bin 550 kişi yani 
yüzde 34’lük bir kesim Facebook kullanırken, 25-34 yaş aralığı 
yüzde 28, 35-44 yaş aralığı ise yüzde 12 olarak dikkat çekti. Fa-
cebook kullanıcı profilleri arasında 55 yaş üzeri ise yüzde 1’lik bir 
dilimi oluşturuyor.

Dünyanın zirvesinde ABD var.

ABD, 155 milyon 701 bin 780 kullanıcıyla ilk sırada yer alırken, 
onu 43 milyon 497 bin 980 kişiyle Hindistan ve 43 milyon 060 
bin 360 kişiyle Endonezya takip etti. Brezilya 37 milyon 904 bin 
540 kişiyle dördüncü sırada yer alırken, Meksika ise 32 milyon 
031 bin 340 kişiyle ilk 5’in son basamağında kendine yer buldu.

Vatikan’da sadece 20 kişi Facebook kullanıyor.

 Dünyanın en küçük devletlerinden biri Vatikan’da ise son veri-
lere göre sadece 20 kişi Facebook kullanıyor. Vatikan dünyada 
Facebook kullanıcısının en az olduğu ülke olarak dikkat çekiyor. 
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan, bir milyar 300 milyon nüfuslu 
Çin’de ise 485 bin 340 kullanıcı bulunuyor.

Arap yarımadasının lideri Suudiler.

Arap yarımadası içerisinde en çok Facebook kullanıcısına sahip 
ülke ise 4 milyon 918 bin 620 kullanıcıyla Suudi Arabistan olur-
ken, Birleşik Arap Emirlikleri 2 milyon 832 bin 200 kullanıcıyla 
Suudileri takip etti. Yarımada içerisindeki ülkelerden Umman’da 
398 bin 740, Yemen’de ise 396 bin 620 kullanıcı bulunuyor. ABD 
işgalinin vurduğu ve yüz binlerce insanın savaş nedeniyle hayatı-
nı kaybettiği Irak, bir milyon 377 bin 260 Facebook kullanıcısıyla 
dikkat çekerken, Afganistan 243 bin 780 kullanıcıya sahip.

Arap Baharı ve Facebook

Arap Baharı’nın fitilinin ateşlendiği ve dünya genelinde sosyal 
paylaşım siteleri üzerinden organize olmalarıyla ün salan Tu-
nus, 2 milyon 925 bin 840 Facebook kullanıcısına sahipken, halk 
ayaklanması sonucu liderleri Hüsnü Mübarek’i deviren Mısır’da 
ise 9 milyon 544 bin 400 Facebook kullanıcısı bulunuyor. 

Dünya ve Avrupa ülkelerinde en çok Facebook kulla-
nan ilk beş ülke:

DÜnYA AVRuPA

1) ABD: 155.701.780 kullanıcı 1) Türkiye: 31.247.120 kullanıcı

2) Hindistan: 43.497.980 kullanıcı 2) Birleşik Krallık: 30.249.340 kullanıcı

3) Endonezya: 43.060.360 kullanıcı 3) Fransa: 23.599.740 kullanıcı

4) Brezilya: 37.904.540 kullanıcı 4) Almanya: 22.600.660 kullanıcı

5) Meksika: 32.031.340 kullanıcı 5) İtalya: 21.297.400 kullanıcı

More than 40 percent of the Turkish Population Uses 
Facebook

According to the statistics on facebook use in Turkey, 40.16 
percent of the population uses facebook. In Turkey where 
almost half of the population uses facebook, the general 
use rate is 89.28 percent. It means that 9 in every 10 people 
assuredly have a facebook account. In the last six months 
1.323.520 people have been added to the number of facebook 
users in Turkey. 

In Turkey, 18-24 Age Range Uses Facebook the Most

When the facebook user accounts in Turkey are examined, it 
is remarkably seen that 18-24 age range constitutes the most 
crowded user group. Among all facebook users in Turkey, there 
are 10.311.550 people from 18-24 age group, which means 34 
percent of all users. And while the 25-34 age group corresponds 
to 28 percent, 35-44 age group constitutes 12 percent. 
Finally, users aged 55 and older is equal only to 1 percent of all 
facebook users.

The USA is at the Top Worldwide

With 155.701.780 facebook users the USA ranks first worldwide, 
followed by India with 43.497.980 users and by Indonesia with 
43.060.360 users. Whereas Brasil ranks fourth with 37.904.540 
users, Mexico is the last among the five with 32.031.340 users. 

Only 20 People Use Facebook in Vatican

According to the latest data, in Vatican, one of the smallest 
states in the world just 20 people use facebook. So Vatican 
stands out as the country which has the least facebook users. 
As for China which is the most crowded country in the world 
there are 485.340 users. 

The Saudis: Leaders of the Arabian Peninsula 

 While with 4.918.620 users Saudi Arabia is the Arab country 
that has the maximum number of facebook users, the United 
Arab Emirates follows it with 2.832.200 users. Among the 
Arabian Peninsula countries in Omani there are 398.740 users 
while in Yemen there are 396.620 users. Whereas Iraq which 
was devastated and lost its hundreds of thousands citizens 
during the US occupation shines out with 1.377.260 users, the 
number of users in Afghanistan is 243.780.  

The Arab Spring and Facebook

 In Tunis where the fuse of the Arab Spring was ignited through 
the organization of people via social networking sites, there 
are 2.925.840 facebook users, while in Egypt where the leader 
Husnu Mubarek was overthrown via popular uprising there are 
9.544.400 users.  

Top five countries in the world and in Europe in terms 
of facebook use:

WoRlD EuRoPE

1) USA: 155.701.780 users 1) Turkey: 31.247.120 users

2) India: 43.497.980 users 2) UK: 30.249.340 users

3) Indonesia: 43.060.360 users 3) France: 23.599.740 users

4) Brasil: 37.904.540 users 4) Germany: 22.600.660 users

5) Mexico: 32.031.340 users 5) Italy: 21.297.400 users
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H
er yaştan, her kesimden pek çok insan koşuyor. 
Yürüyemeye üşenenler bile… Sadece koşmu-
yorlar bir de yardım kampanyalarına destek ve-
riyorlar. İşte bu güzel topluluğun mimarı Melis 
Abacıoğlu ve Hareket Candır! 

Hazal Çıkar: “Hareket Candır!” gurubunu ne zaman ve han-
gi amaçla kurdunuz?

Melis Abacıoğlu: İki yıl önce Ekim 2012’de en büyük hedefi 
insanlara hareket etmek için ilham vermek amacıyla kuruldu 
“Hareket Candır!” gurubu. Bu bizim varoluş nedenimiz.

Hazal Çıkar: Böyle bir grup kurmak nerden aklınıza geldi?

Melis Abacıoğlu: Ben yaptığım işte bir türlü mutlu olamıyor-
dum. İyi bir işim vardı, sürekli çalışıyordum ve çok güzel para ka-
zanıyordum. 24 yaşındaki bir kız için süperdi. İş Geliştirme Direk-
törü’ydüm, çok havalıydı. Her hafta başka bir şehre uçuyordum 
ama dışarıdan bakılınca inanılmaz olan şeyler benim için hiçbir 
anlam ifade etmiyordu. Bunun nedenini anlamak için kendi içim-
de bir keşfe çıktım. Kitaplar okumaya, biraz kendimi kurcalama-
ya başladım ve bir kişisel gelişim seminerine gittim. Orada ken-
dine bir hedef koyman isteniyor senden. Seminer boyunca tam 

Many people from all ages and from all walks of life run. 
Even the ones who are too lazy to walk… They not only run 
but also support aid campaigns. Here is the architect of 
this nice community and Motion is life! (Hareket Candır!) 

Hazal Çıkar: When and for what purpose did you found 
“Hareket Candır!”?

Melis Abacıoğlu: “Hareket Candır!” community is found two 
years ago, in October 2012 with the basic purpose of inspiring 
people to move. This is our reason for being. 

Hazal Çıkar: How did founding such a group occur to you? 

Melis Abacıoğlu: I could not find a way to be happy with my 
former job. I had a good job, I was continuously working and ear-
ning good money. It was a gorgeous job for a girl at 24. I was a 
Business Development Director; a flashy position. I was flying 
to another city every week but what seemed incredible when 
looked from outside did not make any sense to me. And I tried 
to explore my inside in order to understand the reasons of this 
feeling. I began to read books and go into myself. Then I atten-
ded a personal development seminar. There they wanted ever-
yone to set themselves a goal. During the seminar I thought for 

MUTLU OLMAK İÇİN HAREKET CANDIR

Röportaj / Interview : Hazal Çıkar - Fotoğraf / Photos: Tuana Gürkan

FOR HAPPINESS MOTION IS LIFE
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5 gün düşündüm ve “Ben sporla ilgili bir şey yapmak, insanları 
harekete geçirmek istiyorum.” dedim. “Peki bunu nasıl yapabi-
lirim?” diye düşünürken bir gün arkadaşım Yunus; “Arkadaşları-
mızı koşuya çıkarmak için bir Facebook grubu açacağım.” dedi. 
Yunus’a; “Tamam ben böyle bir şey yapmak, insanları bir araya 
getirip koşturmak, hareket ettirmek istiyorum.” dedim. İki kişiy-
le başlayan yolculuk bir anda 300, sonra 400 kişiye çıktı. Son-
ra dedik ki; “Hadi hep beraber Antalya’da düzenlenen Runtalya 
Uluslararası Maratonu’na katılalım.” İşte bu hedefi koyunca bir 
anda grup 400 kişiden 1200 kişiye çıktı. Ardından “Hem koşalım 
hem de çeşitli kuruluşlar için bağış toplayalım.” dedik. Bunda da 
çok başarılı olduk. Ben Antalya’dan döner dönmez işimden isti-
fa ettim çünkü artık “Hareket Candır!” hayatımın tam ortasına 
oturmuştu. “Hareket Candır!” var olduğu sürece hiçbir zaman kar 
amacı gütmeyen, iyilik yapmak için insanların gönüllü çalıştığı bir 
yer olacak. Hızla büyümeye devam ediyoruz, 2 binden 4 bin ki-
şiye çıktık.

Hazal Çıkar: Bu grubun bir hedefi var mı? Asıl amacı nedir?

Melis Abacıoğlu: Amacı insanları harekete geçirmek için il-
ham vermek. Hedefimiz bir gün 100 bin kişiye ulaşmak ve onlara 
dokunarak harekete geçirmek. 

Hazal Çıkar: Peki bu gruba herkes katılabilir mi?

Melis Abacıoğlu: Sen diyelim ki grubu bir arkadaşından duy-
dun hemen internet adresimizden gruba katılabiliyorsun ya da 
bir arkadaşın seni koşuya ya da kahvaltılarımıza getirebiliyor. 
Duyan, bilen herkes katılabiliyor bize. En güzel yanı da zaten bu. 
“Hareket Candır!” isteyen herkesi içine alan bir grup.

a full 5 days and I said to myself that “Iwant to do something on 
sport and to set people into motion.” And while I was thinking 
“Well but how can I do that?” my friend Yunus said “I am going 
to open a Facebook page to call friends to jogging.” The journey 
which began with two people rose up to 300 people, then up 
to 400 on a sudden. Then we thought, “Let’s run all together at 
the International Runtalya Marathon held in Antalya.” And when 
we set up thisgoal before us, the number of members rose from 
400 up to 1200 all of a sudden. Afterwards, we thought “it’s 
better to run and to collect donations for various aid foundati-
ons. And we proved very successful in this. As soon as I returned 
from Antalya, I resigned because “Hareket Candır!” was right in 
the middle of my life. Ans as long as “Hareket Candır!” exists, it 
will remain as a community where people work voluntarily and 
non-profitably. Our number is rapidly increasing, it rose from 
2.000 to 4.000. 

Hazal Çıkar: Does this group have a goal? What is the basic 
purpose? 

Melis Abacıoğlu: Its purpose is to inspire people to move. Our 
goal is to get access to 100.000 people and set them into mo-
tion by touching them. 

Hazal Çıkar: Well, can everybody attend the group? 

Melis Abacıoğlu: Say you hear about the group from a friend, 
you can instantly attend to our group via our Internet address 
or a friend of yours can take you to a run or breakfast of ours. 
Indeed everyone who hears about us can join us. This is our best 
side: “Hareket Candır!” is a group whoever wants to join can join. 
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Hazal Çıkar: Tam olarak nasıl faaliyetlerde bulunuyorsu-
nuz? Biraz açıklar mısınız?

Melis Abacıoğlu: Her hafta yaptığımız düzenli aktivitelerimiz 
var. Her salı ve perşembe sabahı saat 6.15’de Bebek’te ve Cad-
debostan’da iki ekip olarak buluşuyoruz ve sahilde koşuyoruz. 
Bir de her pazar sabah 8.30’da buluşup Belgrad Ormanı’nda 6 
km koşuyoruz. Sonra da hep beraber kahvaltıya gidiyoruz. Bir 
hareket grubu olduğumuz için bazen dansa, bazen yelkene gidi-
yoruz. Grupta çok farklı spor dallarında olan arkadaşlarımız var. 
Spor yaparkenki fotoğraflarını yolluyorlar, diğerleri de bundan 
ilham alıp spor yapıp fotoğraf yollamaya başlıyorlar. Bu böylece 
sürdürülebilirlik kazanıyor. Diyelim ki facebook’dan gruba “Birisi 
sabah beni uyandırsın koşuya gelmek istiyorum.” yazdın. Grubun 
içinde de darlamasyon ekibi var. Bu ekip hemen harekete ge-
çip seni arıyor, mesaj atıyor, sana ulaşamazsa bunları durmadan 
yapıyor, ta ki sen gelene kadar. Hatta bazıları kapına bile daya-
nabiliyor ama bunu herkes çok tatlı bir şekilde yapıyor ve bunu 
daha gruba yeni katılan birine bile yapabiliyorlar. Bir de kendi fes-
tivallerimiz oluyor. Örneğin 14 Ekim Salı akşamı 300. koşu etkin-
liğimizi yaptık. Masmavi tişörtleriyle 300 kişi koştu. Bu festivaller 
dışında her maratondan sonra parti veriyoruz. Aralık ayının son 
haftası “Kostümlü Yılbaşı Koşusu” yapıyoruz. Herkes farklı bir 
kostüm giyiyor ve Belgrad Ormanı’nda koşuyoruz.

Hazal Çıkar: “Hareket Candır!” çeşitli organizasyonlara ka-
tılıyor, bağış ve yardımlarda bulunuyor. Bu bağışların, orga-
nizasyonların düzenlemelerini nasıl yapıyorsunuz?

Melis Abacıoğlu: Biz bağış koşusu yapan ilk kuruluş değiliz, 
bizim gibi başka yerler de var ama biz bunu kendi misyonumuza 
uygun bir şekilde yapıyoruz. “Hareket Candır!”, insanlara kendi 

Hazal Çıkar: What kind of activities do you engage in? Can 
you please shortly explain us? 

Melis Abacıoğlu: We have regular weekly activities. At 06:15 
on every Tuesday and Thursday we come together in Bebek 
and Caddebostan as two separate groups. And every Sunday 
at 8.30 in the morning we meet to run 6km in Belgrad Forest. 
Afterwards w ego and have breakfast all together. For we are 
a group based on motion, we sometimes meet for dancing and 
sometimes for sailing. In the group we have friends interested 
in various sport branches. They send us their photos performing 
these sports and sometimes others inspired by these photos 
begin that very sport. And this sharing provides a certain kind 
of sustainability. Let’s suppose that you wrote “I want to attend 
to jogging tomorrow, someone please wake me up in the mor-
ning” to the facebook page of the group. Within the group there 
is a team dealing with this. They get into action immediately 
and send you message and if they cannot reach you they call 
you until they can. Sometimes they may even knock on your 
door but they do this in a very sweet way of course. Besides, we 
have our own festivals. For example, we held our 300th jogging 
activity on Tuesday, 14th September 2014. 300 hundred people 
ran in deep blue t-shirts. Apart from these festivals, we organize 
parties after each marathon. And we organize a “Costume Run 
for the New Year” in the last week of December. Everyone put 
on different costumes and we go to Belgrad Forests to run.

 Hazal Çıkar: “Hareket Candır!” takes part in various orga-
nizations, it provides donations and support. By what kind 
of organizations do you collect these donations?

Melis Abacıoğlu: We are not an establishment organizing ra-
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istekleri doğrultusunda ne için bağış toplamak istiyorlarsa, on-
ları ne heyecanlandırıyorsa, harekete geçmeleri için ne ilham 
verecekse o projeyi getirmesini amaçlıyor. Diyelim ki TOFD Tür-
kiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne akülü sandalye bağışlamak is-
tiyorsun. Gruba “Bu proje için koşar mıyız?” diye soruyorsun. Biz 
de bunun için çeşitli düzenlemeler ve koşuya başlamadan önce 
bilinçlendirme toplantıları yapıyoruz. “Hareket Candır!” kesinlikle 
paraya dokunmayan bir oluşum. Bizim bir banka hesap numa-
ramız yok. Bu yüzden projelerin paraları dernek ya da vakıfların 
hesaplarında toplanıyor. Projenizi her yolla duyurabilirsiniz. Örne-
ğin “Tekerlekli sandalye için 2.400 TL toplanması gerekiyor. Ben 
bunun için 15 km koşacağım.” diyerek insanlara projenizi duyuru-
yorsunuz. Her şey adım adım oluyor. Hedefe ulaşana kadar baş-
ka koşular yapıyorsunuz ta ki sonuca ulaşana kadar. Tabii ki sen 
bunun için harekete geçerken başkaları da senin için harekete 
geçmiş oluyor ve sonunda herkes harekete geçiyor. 

Hazal Çıkar: Bu grup size neler kazandırdı, bu grubu kur-
mak size neler hissettiriyor?

Melis Abacıoğlu: Ben grubu kurduktan sonra kendi liderlik 
modelimle ilgili çok şey öğrendim. Bir sürü liderlik teorisi var ve 
benim için paylaşımcı liderliğin çok önemli olduğunu gördüm. 
Paylaşarak bir şeyin ne kadar büyüyebildiğini gördüm. Bu grup 
bana bir sürü şey öğretti ve bu benim için inanılmaz bir yolculuk, 
çok duygusal bir süreç oldu.

Hazal Çıkar: Son olarak şu an üzerinde çalıştığınız ileriye 
dönük bir hedefiniz var mı?

Melis Abacıoğlu: Sürekli daha çok insana ulaşmaya çalıyo-
ruz, bu yüzden yaptığın röportaj çok kıymetli. Sizi de grubumuza 
bekliyoruz. Şu ana dek TOFD Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, 
ZİÇEV “Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı” 
ve Tohum Otizm Vakfı için projeler yaptık. Yakın zamanda da si-
zin yürüttüğünüz Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi Hayalimi 
Paylaş Projesi için sizlerle koşacağız. 

ces to collect donations. There are other organizations collec-
ting donations like us but we do this in line with our own mission. 
Within “Hareket Candır!” people are free to bring up whatever 
projects inspiring them and to collect donations according to 
their own will. For example, you want to donate a battery-ope-
rated wheelchair to TOFD (The Spinal Cord Paralytics Associ-
ation of Turkey). You asked the group if they want to run fort 
his Project. And if this is collectivelt accepted, we make various 
arrangements and consciousness-raising meetings before the 
run. “Hareket Candır!” is an establishment that have certain-
ly nothing to do with money. We do not have a bank account 
number. For this reason, the money collected for these projects 
are collected in the accounts of related foundations or estab-
lishments. You can announce your project in every way. For ins-
tance, you can make announcement to people saying “2.400 
TL must be collected for a wheelchair. I will run 15 km fort his 
purpose.” And everything develops step by step. You organize 
other runs until you reach your goal. Of course, when you go into 
action for a specific purpose, others go into action for you until 
finally everyone go into action. 

Hazal Çıkar: What did this group contribute you? And how 
do you feel for having founded this group? 

Melis Abacıoğlu: After I founded this group, I learned so many 
things about my own model of leadership. There are many the-
ories of leadership and I recognized how important is participa-
tive and sharing leadership for me. I saw how things grow by 
sharing. This group taught me so many things and this proved 
an incredible journey, a very emotional process for me. 

Hazal Çıkar: Finally, do you have a prospective goal which 
you currently think on?

Melis Abacıoğlu: We constantly try to get access to more 
and more people. Therefore this interview of yours is very pre-
cious for us. We’d like to see you in our group as well. Until now 
we have prepared projects for TOFD (The Spinal Cord Paralytics 
Association of Turkey), ZİÇEV (Care and Welfare Foundation for 
the Children with Mental Disabilities) and Tohum Autism Foun-
dation. And in the near future we will run for the Share My Wish 
project you carry out as Marmara Private Anatolian Vocational 
High School. 
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1
999 depremi-
ni bir yıl önce-
sinden tahmin 
eden ünlü ast-
rolog nuray 

Sayarı, Türkiye’nin 
2015 yıldız haritasın-
da gördüklerini AVAZ 
okuyucuları için açık-
ladı.

Buse Aras: Astro-
loji denince akla ilk 
gelen isimlerden bi-
risiniz. Astroloji yol-
culuğunuz nasıl baş-
ladı, çevrenizde sizi 
etkileyen kimse var 
mıydı?

Nuray Sayarı: Benim 
rahmetli anneannem 
Mısır’ın en meşhur ast-
rologuymuş. O yıllarda 
astrolojiye büyücülük 
olarak bakılıyormuş. 
Dolayısıyla astroloji 
yolculuğuna ben gir-
medim,  o yolun yol-
cusuymuşum meğer. 
Hep profesyonel bir 
astrolog oldum. Her 
birey dünyaya bir do-
ğum planıyla gelir. Sizin 
doğduğunuz an, sizin 
nasıl bir karaktere sa-
hip olduğunuzu, siz ne 
yaparsanız başarılı ola-
bileceğinizi gösterdiği 
gibi sizin aynı zamanda seçim yapmanız gereken geleceğinizi de 
gösterir. Kendi yıldız haritamı incelediğimde benim bu dünyaya 
bu iş için geldiğimi görüyorum. Benim var olma misyonum bu. 
Eğer genetik faktörlere de bakacak olursak, genlerimi annean-
neme borçluyum. Ama ben hep kitaplarımda da söz ettiğim gibi 
asıl profesyonel eğitimli bir astrolog olmamı doğduğum güne 
borçluyum. İyi ki anneciğim beni 31 Ocak’ta dünyaya getirmiş ya 
da aslında ben o gün dünyaya gelmeyi seçmişim. Teşekkür edi-
yorum anneme. 

The famous astro-
logist nuray Sayarı 
who foresaww the 
earthquake in 1999 
a year before expla-
ined what she sees 
at the astrological 
chart of Turkey in 
2015. 

Buse Aras: You are 
among the first pe-
ople coming to mind 
when it comes to 
astrology. How did 
your astrology travel 
begin? Were there 
any people around 
you who impressed 
you in this regard? 

Nuray Sayarı: My de-
ceased grandmother 
was the most famous 
astrologist of Egypt. 
In those years astro-
logy was regarded as 
a king of sorcery. So I 
did not start astrology 
travel by myself, I have 
already been a travel-
ler. I have always been 
a Professional astro-
logist. Each individual 
comes into the world 
with a certain birth 
plan. The moment you 
were born shows what 

kind of character you have, in what you can succeed and the 
future you had better choose. When I examine my own star 
map, I see that I was born to do this job. This is my existential 
mission. If we consider the genetic factors, I am indebted to my 
grandmother for my genes. As for my being a professional and 
well-educated astrologist I am indebted to the moment I was 
born for this. Glad that my mom brought me into the world in 
31st January or I chose to be born that specific day. I am grateful 
to my mother. 

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK

Röportaj / Interview : Buse Aras - Fotoğraf / Photos: Melis Büyükoğlu
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Buse Aras: Siz ve diğer insanlar desek yanlış olmaz değil 
mi, nasıl özellikleriniz var bizleri sizden ayıran? Siz kendini-
zi nasıl tanımlarsınız?

Nuray Sayarı: Herkesin bir doğum planı vardır. Benim kimse-
den bir ayrıcalığım yok, farklılığım var. Bu da astrolojiyi seçmiş, bu 
alanda kendimi geliştirmiş olmam. Siz de bunu seçerseniz, hari-
tanız da buna uygunsa profesyonel bir astrolog olabilirsiniz. Cem 
Yılmaz’ın dediği gibi eğitim şart. İletişim ve insan ilişkileriyle ilgili 
çok iyi eğitimler almanız lazım. Bu konuda mütevazı olamayaca-
ğım, azıcık şımarayım. Ben hiç isyan etmeyen, anı yaşayan, bunu 
kendine çok iyi öğretmiş olan profesyonel bir astrolog olmanın 
dışında, hep içinde kelebek çırpınan bir kadınım. Benim farklılığım 
bu! Herkes sinirlenir, ben sinirlenmem. Herkes üzülür, ben üzül-
mem. Başkalarının tabirlerine göre aslında ben ot gibi yaşarım. 
Halbuki ben şahane bir hayat yaşıyorum. Kabulleniş ve dinginlik-
le, enerjim hep pırıl pırıl, çok güzel.

Buse Aras: Peki hayatımızı düzenlemede astrolojiden ne 
kadar faydalanabiliriz? Astrolojiyle neler birbirine çok bağ-
lı?

Nuray Sayarı: Astrolojide her şey birbirine bağlı… Bir örnekle 
açıklarsak; “Ben koç burcuyum ama bu özelliklere sahip deği-
lim.” diyebilirsiniz. Astroloji, bir doğum planı ve 12 burcun da size 
etkisi var. Psikolojiniz açısından, eğitimde hangi alanı seçmeniz 
gerektiğinden tutun da nasıl bir evlat olduğunuza, ileride nasıl 
bir anne olacağınıza kadar sizin yol rehberiniz horoskopunuz yani 
astroloji çarkınızdır. Sizin kaderinizde yol rehberiniz horoskopu-
nuzdur. Şöyle örnek veriyorum hep daha kolay anlaşılsın diye. 
Yarın yağmur varsa evden şemsiyeni alarak çık. Astroloji aynen 
böyle. Hayat seni buralarda yoracak derin nefes al, bu dönem-
lerde hayat seni çok mutlu edecek fırsatlarını kullan, şu yıllarda 
krizler var onları fırsata çevir. Hayatın her alanında, doğduğunuz 
günden bu boyutu terk edene kadar astrolojiden yararlanabilir-
siniz ama tabii hayatı kaliteli ve güzel yaşamak istiyorsanız ya da 
hiçbir şey öğrenmek istemiyorum, sürünerek yaşamak istiyorum 
diyorsanız o da sizin seçiminiz. 

Buse Aras: 12 tane burç var. Peki milyarlarca insanı 12 bur-
ca sığdırmak ne kadar doğru? 

Nuray Sayarı: Milyarlarca insanı 12 burca sığdırmıyorum, öyle 
bir şey yok. Doğum anı çarkı var, o çark beşer dakika aralıkla do-

Buse Aras: What are the distinctive characteristics of you 
and people like you, which make you possible different 
than us? How do you define yourself? 

Nuray Sayarı: Everybody has a birth plan. I have no privileges 
but differences. And these originate from my having choosen 
astrology as a field I can develop myself. If you also choose this 
and if your star map is fit for it, you can also be a professional 
astrologist. But as Cem Yılmaz says, education is a must. You 
should receive a good education about communication and hu-
man relations. I won’t be modest in this; let me get spoiled a litt-
le. Apart from being a professional astrologist who has taught 
herself not to revolt but to live the moment as it comes, I am 
a woman inside whom a butterfly flutters all the time. This is 
what makes me different! Everyone gets angry, I do not. Every-
body gets sad, I do not. I live like a vegetable according to some. 
However I have a wonderful life. I have a shimmery and beautiful 
energy full of resignation and tranquility. 

Buse Aras: Well to what extent we can benefit from astro-
logy in organizing our lives? What is astrology related to? 

Nuray Sayarı: In astrology everthing is related to each other. If 
we illustrate, you can say, “My sign is aries but I do not have the 
characteristics.” Astrology is a birth plan and twelve of twelve 
signs have effects on you. Your horoscope, namely your astro-
logical wheel is your guide in many matters ranging from what 
field of education you should choose to what kind of daughter 
or mother you will be in the future. Your horoscope is your guide 
in life. To express this in a simpler way, if it rains tomorrow take 
your umbrella with you. This is the same for astrology. It says, 
for example, life may exhaust you this or that time, so take a 
deep breath. Life will make you happy this or that time, so use 
the opportunities. There will be crisis this or that year, so ren-
der this period an opportunity for yourself. You can benefit from 
astrology in every field of life from the day you are born to the 
day you will leave this dimension, but of course if you want to 
live a qualified and beautiful life. On the other hand, if you do 
not want to learn anything about your horoscope and lead a 
difficult life, it is your choice. 

Buse Aras: There are twelve astrological signs. Well but is 
it correct to fit billions of people into 12 astrological signs? 
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ğan ikizlerin bile karakterini değiştiriyor. 12 burç değil herkesin 
12 tane burcu var. Çünkü herkesin bir horoskopu var.

Buse Aras: Yıldız haritası tam olarak nedir, neye göre şe-
killenir? Yaşamımız yıldız haritasına göre mi şekilleniyor, 
yoksa diğer etkenler de var mı bunun için?

Nuray Sayarı: Şimdi bakın üstümüzde bir gök kubbe var, orada 
da gezegenler hareket halinde. Alt kubbede de bizler hareket 
halindeyiz yani dünyada yaşayan bizler bizden önce yaratılmış 
yıldızların enerjisiyle hareket ediyoruz. Kabul etsek de etmesek 
de çarkınızı etkileyen doğum anı haritanızdır. Siz bir doğum pla-
nıyla doğuyorsunuz, ister astrolojiyi bilin, ister bilmeyin astroloji 
sizin yaşamınızdaki yolunuzu tamamen etkiler. Harita kader de-
ğildir. Ben hep söylüyorum, neleri seçmeniz, neleri değiştirmeniz 
lazım. Siz haritanızı işletebilirsiniz, yeter ki harita sizi işletmesin. 
Anladınız mı? Haritayı kader olarak ilan ederseniz ve kaderinde 
bahtsız bir şeyler varsa sen onu istersen değiştirebilirsin. Örne-
ğin külli irade, nefsi idare, bir ilahi kader, bir tercihi kader var. Ba-
zen kendi haritamda kaza anları görüyorum, o günlerde seyaha-
te çıkmıyorum, uçmuyorum. Uranüs retrosunda, gerilemesinde 
niye ben kendimi riske atayım, sıkıntıya sokayım? Yıllar önce Türk 
Hava Yolları Diyarbakır uçağı düşmeden önce Mustafa Bey diye 
bir müşterime, kayıtlarda bile var “Lütfen şu tarihlerde uçmayın.” 
dedim ama o uçağa bindi ve Diyarbakır uçağı düştü. Hiç bir canlı 
yoktur ki ölümü tatmasın. Bu mümkün mü? Herkes günün bi-
rinde tadacak ölümü. Ayrıca korkulacak bir şey değil boyut de-
ğiştirmek. Benim inancıma göre bir boyuttan ayrılıyorsun, oh şa-
hane diğer boyuta geçiyorsun. Orada yeni çevrelere giriyorsun, 
burada senin kafanı yiyen herkesten kurtuluyorsun. Dolayısıyla 
ölüm yeni bir başlangıç.

Buse Aras: Sizden siyaset, spor, sanat dünyasına ait şam-
piyonluklar, ölümler, evlilikler, boşanmalar gibi birçok ha-
ber alıyoruz ama bizi en çok etkileyen sizin 1999 depremini 
önceden tahmin etmeniz. Bu konuda neler söylemek ister-
siniz?

Nuray Sayarı: Astroloji haritası hesaplayarak görüyorum, 
gördüğümü de söylüyorum. Astroloji hesapla tahmin sanatı-
dır. 1999 yılının 8 Ocak sayılı ilk Tempo dergisinde söylemiştim. 
Arşivlerde hepsi duruyor. Tam bir sene öncesinde söylemiştim, 
aylar kala yine söyledim ama kimse beni önemsemedi. Çünkü 
ben o zaman yine bu işi yapıyordum ama böyle bugünkü gibi çok 
tanınan biri değildim. Tanınmak için yapıyorum zannettiler. Sonra 
deprem oldu ve herkes kapımı aşındırdı. Bir Allah’ın kuluna bile 
röportaj vermedim o yıllarda. Çok gençtim ve gücenmiştim. O za-
manlar Rezzan Kiraz çok meşhurdu, benim de çok iyi dostumdur. 
Doğal olarak o önemseniyordu, ben önemsenmiyordum. Bizim 
ülkemizde hep böyle. Hani popçularda da bir kişinin peşinden 
gidilir, diğerleri önemsenmez ya. Ben şimdi inanın meslektaşla-
rımın hepsini önemsiyorum, benim için çok önemliler. Bu ilim çok 
güzel bir ilim ve desteklemek gerekiyor arkadaşları. 

Buse Aras: Geleceği görebilmek nasıl bir duygu? Kötü şey-
leri görmek korkutmuyor mu sizi?

Nuray Sayarı: Hayır korkutmuyor, eğer engel olabiliyorsam 
oluyorum, olamıyorsam da zaten ben bu boyuta tekamül etmeyi 
seçerek geldiğim için her ne olacaksa benim ve bütünün hayrına 
hiç korkmuyorum. Korkuları olmayan bir kadınım ben, hiç korku-
ları olmayan biri... 

Buse Aras: Size gelen insanlara gördüğünüz kötü şeyleri 
söylüyor musunuz? 

Nuray Sayarı: I am not trying to fit billions of people into 12 
signs; there is no such thing. There is a birth wheel and accor-
ding to it, even twins who are born a few seconds apart may 
have different characters. It is not that everyone has one among 
12 astrological signs; everyone has 12 signs. For everyone has a 
horoscope including all. 

Buse Aras: What is a star map or an astrological chart and 
according to what it takes shape? Do our lives take their 
shape according to star maps or are there other factors? 

Nuray Sayarı: Now, there is a canopy, a celestial dome all 
over us and planets are continuallt moving there. And there is a 
lower dome in which we are continually moving. In other words, 
what makes us move is the energy of stars created long long 
before us all. No matter we accept it or not, it is our map of birth 
moment which affects our wheel. Everybody is born with a birth 
plan and no matter you know astrolog yor not, it affects your 
way of life till death. Map or chart is not fate. I always say this; 
the map shows you what to choose or change. I mean you can 
manage your map but do not let it manage your life. Do you un-
derstand? If you see it as fate itself and if there are unfortunate 
things in your fate, you can stil change them. All of us have a 
will and there is the power of managing things, the providence 
and optional fate. Sometimes I see moments of accidents in my 
own map and those days I try not to travel by car or plane. Why 
should I risk myself, cause myself trouble during Uranus retro, 
it’s not reasonable. Years ago, before Diyarbakır plane of Turkish 
Airlines fell down, I had a customer, Mustafa Bey, and I told him 
not to travel those days, there are even records of him. I told 
him but he boarded on the plane and it fell down. Death is our 
ultimate reality, we cannot escape from it, of course. One day 
everyone will taste it. Moreover, changing dimensions is not so-
mething to be afraid of. According to my belief, you leave from 
one dimension and g oto another one, and it’s superb! You make 
new friends there and you get rid of people nagging at you here. 
So death is a new beginning. .

Buse Aras: We receive many news from you about champi-
onships, deaths, marriages, divorces of politics, sports and 
art circles but what impressed us most about you is your 
prediction of 1999 earthquake. What would you like to say 
in this regard? 

Nuray Sayarı: I see things by making calculations on the ast-
rological map and I say what I see. Astrology is the art of predic-
tion by calculation. I mentioned this prediction of mine in Tempo 
Journal dated 8th January 1999 for the first time. Everything I 
said is kept in the archives. I told this exactly a year ago befo-
re the earthquake. I told this again and again months before 
the earthquake but nobody cared about what I said. For I was 
doing the same job those years but I was not that famous. So 
they thought that I was making such a sensational prediction 
in order to become famous. Then the earthquake occurred and 
then everybody began to beat a path to my door. Those years I 
did not give an interview to anybody. I was so young and offen-
ded. Back then Rezzan Kiraz was very famous, she is one of my 
good friends by the way. So naturally she was considered more 
important than me. That’s how things go in our country. Just as 
they go after just one pop singer and do not care about others. 
But now I gşve importance to all my colleagues; they are impor-
tant for me. Astrology is a good field of knowledge, so friends 
dealing with it should be supported. 

Buse Aras: Seeing the future, how does it feel? Does not 
foreseeing bad thingsfrighten you? 
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Nuray Sayarı: Uyarıyorum. Örneğin geçen gün birinin yıldız ha-
ritasına baktım. 4. evinde Plüton, Satürn, Uranüs kare açı. 4. ev 
aile ve yuvayı, 10. ev babayı temsil ediyor. Babasını kaybedeceği-
ni gördüm ve ona dedim ki “Olasılık ama babanla daha çok vakit 
geçir, onunla daha çok ilgilen, ilişkilerini daha güçlü tut ve kendini 
her ne olursa suçlama, babanı checkup’tan geçir.” Bana “Babam 
çok iyi, hiçbir problemi yok.” dedi. Baban ölecek demedim tabii 
ki. Sonra bana ay tutulması sonrası geldi ve dedi ki “Ay Nuray 
Hanım, babamı aldım tatile gittim. Ben iyi ki sizi dinledim çünkü 
babam kalp krizi geçirdi ve vefat etti.” Bir insana “Zaten baban 
ölecek.” denmez, o zaman kötü tohum ekersin. 

Buse Aras: Kendinizle ilgili kehanetleriniz oldu mu?

Nuray Sayarı: Arada kendime bakıyorum. Hayatıma yeni birileri 
giriyor ve bu hoşuma gidiyor ama “Ay, şimdi bakıp da kötü bir şey 
görürsem hayatımdan atmayayım, hadi boş ver. Ne gelecekse 
hayrıma.” diyorum. Yoksa yalnız kalırım.

Buse Aras: Pek çok insanın sizden geleceğini öğrenmek is-
tediğini biliyoruz. Size nasıl ulaşıyorlar, isteyen herkes ula-
şabilir mi? Bir de insanlar en çok neyi öğrenmek istiyorlar?

Nuray Sayarı: Ay, gir Google’a sırf ben varım şekerim. Nasıl 
mı ulaşacaklar? Okuma yazması olmayan bile şimdi messenger 
kullanıyor. Bana gelenler öğrenciyse eğitiminin sonunu merak 
ediyor, sevgilisi varsa evlenecek mi onu merak ediyor, okulu bitir-
diyse işe girecek mi, hayatını oturttuysa hayatının devamı nasıl 
olacak diye merak ediyor. Ama ben ne yapıyorum? İlk gelenle 
astrolojinin ne olduğunu paylaşıyorum. İlk önce onun fikrini de-
ğiştiriyorum. Seçeneklerini sen yaratabilirsin diyorum. Onun mo-
tivasyona ihtiyacı yok. Onun kendi yol rehberinden nasıl hareket 
etmesini öğrenmesi gerekiyor.

Nuray Sayarı: Not, it does not. If I can prevent it, I prevent but 
if I cannot, I do not feel scared for I think whatever occurs to us 
is good for everyone for I am a person who chose evolving in 
this world. I am a woman free of fears, one who does not have 
fears at all… 

Buse Aras: Do you tell people the bad things they see in 
their star map?  

Nuray Sayarı: I warn them. For example, recently I have looked 
at one’s star map. In his fourth house Pluto, Saturn and Uranus 
was at a square angle. The fourth house symbolizes family and 
home, while the tenth symbolizes the father. What I saw was he 
was going to lose his father and I told him to spend more time 
with his father, to take care of him, to bring him to check-up and 
not to accuse himself whatever would happen. And he told met 
hat his father is very well and had no health problem. Of course, 
I did not tell him that he would lose his father. Then he came to 
me after lunar eclipse and told that he took his father for a holi-
day giving an ear to me and on their return his father died after 
a heart attack. You cannot tell a person one of his/her close 
relative is going to die. If you do that, you will sow bad seeds. 

Buse Aras: Have you ever had prophecies about yourself? 

Nuray Sayarı: I also look at my own horoscope now and then. 
Sometime new people come into my life and this makes me 
happy but I am afraid to lokk at my star map those times and 
say to myself “İf I look and see bad things, I won’t write him/her 
off my life, never mind. Everything is for us to live.” Otherwise I 
would stand alone in life. 

Buse Aras: We know that there are many people who want 
to learn about their future from you. How do they get ac-
cess to you? And one more question: What do they want to 
learn most? 
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Buse Aras: İnternette “nuray Sayarı Shop” var. Bize bu ko-
nudan söz eder misiniz?

Nuray Sayarı: Ben uzun yıllardır enerji ve metafizikle ilgilen-
diğim için astroloji ile bağlantılı olarak kendime dolunay takıları 
falan hazırlarım. Bu takılar o kadar beğeniliyordu ki doğal taşlarla 
hazırladığım ritüelleri eşe dosta hediye etmekten sıkıldım. Şe-
kerim, taktığım her şeyi üstümden alıyorlardı. Ben de dürüstçe 
“Aaa yeter!” dedim. Sürekli zarara giriyordum. Her zaman pırlanta 
yaptıramıyorum. Ben de “Takılarımı hediye etmeyeyim, o da para 
en sonunda.” dedim. “Ben ritüelli takılar yapıyorum, sen de be-
ğendiysen internetten gir satın al.” dedim. İnsanlar bana sebep 
oldu, onlara borçluyum Nuray Sayarı Shop’u. 

Buse Aras: Gazetelerde yazılan günlük burç yorumları ne 
kadar doğru?

Nuray Sayarı: Ben yazmıyorum çünkü bütçe ödemiyorlar. 
Ödemedikleri için de yazmıyorum. Kime yazdırıyorlarsa onlara 
sorun doğru mu, yalan mı diye. Ben dergilere yazıyorum, bütçeli 
yazıyorum. Sitemde yazıyorum, kendim yazıyorum. Eğer gerçek 
bir astrolog yazıyorsa hakikaten doğrudur o yorumlar. 

Buse Aras: Türkiye’nin yıldız haritasını çıkardınız mı? 
2015’te Türkiye’yi neler bekliyor?

Nuray Sayarı: 2015’te Türkiye’yi siyasette yine çalkantı bekli-
yor ama bugünkü hükümet AKP açık ara başarıyla devam ede-
cek. Bu durum diğer liderler arasında kargaşalar olmasına neden 
olacak. Fenerbahçe şampiyon olacak. Aziz Yıldırım bir sene daha 
takıma devam edecek. Trabzonspor öne çıkacak. Merak edilen 
şeyler bunlar. Dünyada da Ortadoğu karışıklığı baharda bitirecek, 
savaş duracak ama İsrail’in patırtısı bir duracak, bir çoğalacak. 
İsrail hiç bir zaman düzelmeyecek. Bu bir hakikat. Üç sene düzelir 
beş sene yine azarlar. Ademoğulları’yla İsrafiloğulları’nın arasın-
daki olaylar Kuran’da da geçiyor zaten. Hiçbir zaman barışma-
yacaklar. Çünkü onlar Mars ve Plüton. Plüton karanlıktır, Mars 
savaştır. O ülkenin kurulduğu tarihi incelediğimde savaşı severek 
beslenen bir ülke olduğunu görüyorum. Tıpkı bazı insanların kö-
tüyü sevip karanlık duygularla mutlu olması gibi... 

Buse Aras: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Nuray Sayarı: Çocuklar hayatınızın baharındasınız. Mademki 
böyle güzel bir eğitim alanına bu röportajı veriyorsam size “Ha-
yatınızda ne olursa olsun, ne yaşarsanız yaşayın, asla umutsuz 
olmayın.” diye seslenmek istiyorum. Umutsuz insanlar yarınsız-
dır. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Hayatınızı kolaylaştırın. 
İnsanları kötü iyi diye ayırmayın, size ne öğrettiğine bakın. Kali-
teli hayat yaşayın ve iyi ruhlar olarak çevrenizi aydınlatın. Benim 
misyonum iyi bir ruh olmam, çevremi aydınlatmam. Astroloji de 
aynen öyle. Karanlıkta kalmamak için hiç sönmeyen bir ampul...

Nuray Sayarı: Oh my sweetheart, visit google and you see 
me everywhere. As for how they get access to me. Now even 
illiterate people can use Messenger. Students coming to me 
wonder about their education life or if they are graduated, they 
want to learn what kind of job they will find. If they have girl or 
boy friends, they ask if they will marry. But what am I doing? I 
share what is astrology with newcomers. First I want to change 
their ideas. And I say that they can create new possibilities for 
themselves. Nobody needs extra motivation. All they should do 
is to learn how to act under the guidance of their star map. 

Buse Aras: There is the “nuray Sayarı Shop” on the Inter-
net. Can you please inform us about this?

Nuray Sayarı: I have been designing astrological jewelleries 
like fullmoon necklaces or so for I have been interested in ener-
gy and metaphysics for long years. These jewelleries were so 
apprecitaed that I was giving them as present to people close 
to me and I am bored of that for they were taking what they 
see on me. An done day I decently say, “It’s enough!” Because I 
would always got loss. I could not always have myself diamond. 
Then I said to myself, “I will cease to give my own jewellery as 
present” and began to say people, “I am making ritual jewelleries 
and if you liked it, you can buy online.” People gave me a pretext 
for opening Nuray Sayarı Shop, so I am indebted to them for this. 

Buse Aras: To what extent do you think the daily astro-
logical interpretations in newspapers are true? 

Nuray Sayarı: I am not writing, baby, because they do not pay. 
And I do not write for lack of payment. Please ask whoever wri-
tes for newspapers, if they are writing the truth or not. I write 
for journals against payment. I am writing on my own website 
myself. If written by a true astrologist, the comments are true. 

Buse Aras: Have you mapped the astrological chart of Tur-
key? What is expected for Turkey in 2015? 

Nuray Sayarı: In 2015 again political unrest is expected in Tur-
key but the current AKP government will successfully continue 
its way. And this situation will give way to disturbance on the 
part of other leaders. Fenerbahçe will become the champion of 
the year. And Aziz Yıldırım will go on with the team this year as 
well. Trabzonspor will gain prominence. These are what people 
are curious about. And in the world, the confudsion in the Midd-
leeast will come to an end in spring; the war will end but the 
clamour of Israel will come and go. So things will not get better 
for Israel. This is the truth. If they get better for three years, they 
run wild for five years, my sweetheart. Conflicts between Sons 
of Adam and that of Israel is told in quran as well. They will never 
make peace. Because they are Mars and Pluto. Pluyo is dark and 
Mars symbolizes war. When I examine the history of Israel, I see 
that it is a country fed with its love for war.. Just as the ones 
who love what is evil and be happy with dark feelings… 

Buse Aras: Is there something else you want to add as a 
last word? 

Nuray Sayarı: Children, you are in the prime of life. Now that I 
am giving you such a beautiful interview, I want to say “Whate-
ver happens in your life, whatever you live, never ever give away 
to despair.”For desperate people are lack of future. Do not ever 
give up your dreams. Make your life easy. Do not discriminate 
people as good and bad ones; give importance to what they 
teach you. Have a good life quality and illuminate people around 
you as good souls. My mission is being a good soul illuminating 
the ones around me. Annd this is the same for astrology. It is a 
quenchless lamp for one not to remain in the dark…
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Marmara Koleji Din Kültürü ve ahlak Bilgisi dersi öğret-
meni atike ataş, dünyanın en eski medeniyetlerinden olan 
Çin’de gördüklerini avaz okuyucularına anlattı.

Gençliğimden beri merek ettiğim ve gitmeyi arzula-
dığım ülkelerden biriydi Çin. Çin’e özel grup turuyla 
değil bir tur şirketiyle gittim. Bu nedenle diğer ülkeler 
gibi çok teferruatlı gezemedim. Çin dünyanın en eski 

medeniyetlerinden, yazılı tarihi M.Ö3 bin yıl kadar geriye gidiyor. 
Çin dini inanışları, filozofları, dünya tarihini değiştiren buluşları ile 
tarih sahnesinde önemli yeri olan bir medeniyet ülkesi. Bilindiği 
üzere kâğıt, pusula, barut ve matbaa gibi buluşlar Antik Çinliler 
tarafından bulunmuştur.    

Çin Halk Cumhuriyeti, dünyanın üçüncü büyük yüzölçümüne 
sahip olmasına rağmen nüfus olarak dünyanın en kalabalık ülke-
sidir. Güney Doğu Asya’da yer alan Çin; Kuzey Kore, Moğolistan, 
Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, 
Hindistan, Nepal, Butan, Myanmar, Laos, Vietnam ile komşudur. 
Doğusunda ise Büyük Okyanus vardır. Başkenti Beijing (Pekin), 
resmi dili Çince, para birimi Yuan’dır.

Yabancılarla çalışan Çinliler, kolay iletişim kurmak için kendi-
lerine birer Avrupalı isim seçiyorlar. İngilizce bilenlerin sayısı az 
olmasına rağmen bir şey sorduğunuzda size yardımcı olmaya 
çalışıyorlar.

Çinlilerin batıl inanışlarından ilkini otelde asansöre binince 
öğrendik. Asansördeki  kat düğmelerinin olduğu panelde  4 sayı-
sı yoktu, rakamlar 3’ten 5’e, 13’ten 15’e geçiyordu. Rehberimize 
nedenini sorduğumuzda, Çince’de dört ve ölüm sözcüklerinin 
okunuşları neredeyse aynı olduğu için uğursuzluk getirmesin 
diye binalarda 4. kat ve 4’lü katların numaraları olmadığını öğ-
rendik.

MEDENİYETİN BEŞİĞİ ÇİN’E KISA BİR YOLCULUK

A SHORT JOURNEY TO CHINA, THE CRADLE OF CIVILIZATION 

Yazı / Article: Atike Ataş

Marmara college teacher of religious culture and moral 
knowledge, atike ataş told to avaz readers what she saw in 
china, one of the oldest civilizations in the world. 

China has been one of the countries that I have wondered 
about and wanted to visit since my youth. I went to China not 
with a special team tour but via a tour company. For this reason, 
I couldn’t travel the country in detail like I did others. China is 
among the oldest civilizations of the world; its written history 
goes back to 3000 B.C. With its religious beliefs, its philosophers, 
its inventions that changed the world China is a country of 
civilization which has an important place at the stage of history. 
As is known, inventions such as paper, compass, gunpowder 
and printing press were all devised by Ancient Chinese. 

 People’s Republic of China is the most crowded country in 
the world although it has the third largest square measure of 
the world. Located in Southeastern Asia, China is neigbor on 
North Corea, Mongolia, Russia, Kazakstan, Kirgizstan, Tajikistan, 
Afghanistan,  Pakistan, India, Nepal, Butan, Myanmar, Laos and 
Vietnam. And there is the Pacific Ocean in its east. The capital 
of China is Beijing (Peking), its official language is Chinese and 
its currency unit is yuan.  

The Chinese people who work with foreigners choose 
themselves a European name in order to communicate with 
them more easily. Although the number of ones who can speak 
English is not much, Chinese people try to help you when you 
ask something.  

We learned the first superstitious belief of Chinese people 
when we got on the elevator. There was no 4 among the panel 
of lift buttons, the floor numbers were passing from 3 to 5 and 
from 13 to 15. When we asked our guide the reason, he told us 
since the pronunciations of number “4” and the word “death” 
are almost the same, in the buildings there is no 4th or 14th floor 
to avoid from bad luck. 
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Sabahları bayanların ço-
ğunlukta olduğu parklarda 
müzik eşliğinde spor yapan 
her yaşta Çinli gördük. Erkek-
lerin çoğunlukta olduğu park-
larda ise bir tür savaş sanatı 
olan TaiChi yapılıyordu. Ağır ve 
yavaş hareketlerle yapılan Ta-
iChi aynı zamanda bir tür derin 
düşünme yöntemi. TaiChi ya-
parken kullanılan kılıcın adı ise 
Taijijian.

Sokaklarda küçük erkek 
çocuklarının giydiği pantolon-
ların ağ kısmı açık. Önce bun-
ların fakir insanların çocukları 
olduğunu zannetmiştim. İşin aslı öyle değilmiş. Sokakta çocukla-
rın, gerektiğinde rahatça tuvalet ihtiyaçlarını giderebilmeleri için 
pantolonlarının ağ kısmı açık bırakılıyormuş. 

Çin halkının büyük bir çoğunluğunun herhangi bir dini inanışı 
yoktur. Çin’de en yaygın olan din ise Budizm, Taoizm, Hristiyan-
lık ve Müslümanlık. Kısaca Taoizm ve Budizm’den söz etmeden 
geçemeyeceğim. Taoizm’in kurucusu olan Tao Tzu (ihtiyar bilgin) 
M.Ö 5. asırda yaşamıştır. Getirdiği sistem zamanla din olmuştur. 
O’na göre Tao evreni ve içindeki her şeyi yaratan, görüleme-
yen, ulaşılamayan, anlaşılamayan, ezeli ve ebedidir. İnsan bu 
dünyada ancak erdemli olursa öldükten sonra Tao’ya ulaşabilir. 
Taoizm’e göre insan ancak manevi yönüyle insandır.  Taoizm’in 
temel prensibi “iyilere karşı iyilik yapmak, iyilik yapmayan-
lara karşı yine iyilik yapmak, böylece her şeyin iyi olmasını 
sağlamak” olarak özetlenebilir.  Taoizm’in ahlak anlayışı üç ana 
noktada toplanabilir. Bunlar; basit bir hayat yaşayarak tutumlu 
ve mütevazı olmak, nefsini gurur ve kibirden uzaklaştırmak ve 
bütün canlılara karşı merhametli olmak. 

Taoizm’de bu ahlak ilkelerinin gerçekleşmesi için kişinin gös-
terişten uzak olması, bencil olmayıp başkalarını düşünmesi, yu-
muşak huylu olması gerekir. İnsan Tanrısal güçlerle ilişkisini ko-
parmamalı ve zorunlu olarak Tanrısal yolu izlemelidir.

Çin’de en yaygın dini inanış, Budizm’in Mahayana mezhebidir. 
Resmi rakamlara göre Çin’de 13 bin adet Budist tapınağı bulun-
maktadır. Budizm’in kurucusu olan Sidhartta Gotama Hintli bir 
prens olmasına rağmen Budizm Hintliler’den ziyade Çin, Tibet, 
Kore, Japonya gibi ülkelerde yaygındır. Budistler Buda’yı tanrı 
olarak görmezler ama Pagota denilen Budist tapınaklarına gir-
diklerinde Buda heykelinin önünde tütsü yakar, eğilerek veya 
yere secde ederek dua okurlar. Nirvana’ya ulaşanlar Samsara 
(öldükten sonra tekrar dünyaya gelmek) döngüsünden kurtul-
muş olur. Nirvana, arzuların, maddî arzu ve ıstırapların, acıların, 
nefretin sönmesi anlamına da gelir.  Budizm’e göre hayat acı 
ve ıstıraptır. Istırabın kaynağı aşırı arzu ve isteklerdir. İnsan aşı-
rı istek ve arzulardan kurtulursa acılar biter. Acıların bitmesi, iç 
huzura ulaşmak için de sekiz aşamalı yolu takip etmek gerekir. 
Sekiz aşamalı yol sırasıyla: gerçek bilgi, doğru düşünce, doğru 
söz, doğru davranış, doğru eylem, gerçek çaba, gerçek dikkat, 
gerçek farkındalıktır. Özetleyecek olursak bütün dinlerdeki ah-
lak kurallarını içerir. Yalan söylememek, iftira etmemek, hırsızlık 
yapmamak, adam öldürmemek, diğer canlılara zarar vermekten 
kaçınmak gibi toplumun bir arada huzurlu bir şekilde yaşamasını 
sağlayan kurallardır.

In the morning we saw 
Chinese people of all ages 
doing exercise in parks 
accompanied with music and 
most of these people were 
women. And in the parks 
where men are constitute a 
majority TaiChi which is a kind 
of martial art was the most 
favourite exercise. Beginning 
with slow movements TaiChi 
is at the same time a method 
of reflection. The sword that 
is used during TaiChi is called 
Taijijian.

When I realized that the 
crotches of trousers of little 

boys playing in the streets are open, I first thought that this is 
about their poverty. But I soon learned that this is not the case. 
The crotches were left open in order for the boys to meet their 
need for toilet easily. 

Majority of Chinese people have no religious belief at all. 
And the most prevalent religion in China are Budism, Taoism, 
Christianity and Islam respectively. I cannot pass without 
telling about Taoism and Budism briefly. Tao Tzu (Old Master), 
the founder of Taoism lived in 5th Century B.C. The system he 
brought evolved into a religion in time. According to him, Tao 
is the eternal being who created the universe and all things 
in it bu it cannot be seen, accessed or understood. Only men 
who pursue a virtuous life in this world can reach Tao after 
death. According to Taoism, man is man only in her/his spiritual 
aspect. The basic principle of Taoism can be summarized as 
“Doing favour to the good, doing favour to the ones who are not 
good, therefore providing that everything be good.” The moral 
perspective of Taoism can be summarized with these three 
points: Being prudent by living a humble life; being modest;  
to keep one’s soul away from pride and arrogance and being 
compassionate towards all living things.  

In Taoism for these principles to be realized one must keep 
of vanity, think of others instead of being selfish and be tender-
minded. Man should not break her/his connection with godly 
powers and follow the godly path. 

The most prevalent religious belief in China is the Mahayana 
sect of Budism. According to official authorities, there are 13.000 
Budist temples in China. Budism is more prevalent in countries 
like China, Tibet, Korea and Japan than in India though Sidhartta 
Gotama, the founder of Hinduism was himself an Indian prince. 
Budists do not consider Buddha as a god but when they go 
into the Budist temples called Pagota, they light incence sticks 
and say prayers to Buddha on their knees. The ones reaching 
Nirvana get off from the Samsara cycle (descend to earth again 
after death). Nirvana means the deflation of worldly desires, 
pains and hatred. In Budism, life is equivalent to pain and misery. 
Only if one frees herself/himself from these, the pains come 
to an end. One must follow the seven staged path to bring an 
end to pains. These stages are as follows: true knowledge, true 
thought, true word, right behavious, right action, true effort, 
true attention and true awareness. To summarize, Budism 
embodies all the moral principles of institutionalized religions: 
not telling lies, not speak evil of anyone, not stealing, not killing, 
avoiding from giving harm to other living beings. These are all 
rules necessary for a society to be in harmony and unity.
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Sevgililer Günü (Bir aşk efsanesi)

Çin’in geleneksel Ay Takvimi gereğince, yılın 7. ayının 7. günü, 
Çin’de halk arasında Sevgililer Günü olarak kutlanır. Söylentilere 
göre, her yılın 7. ayının 7. günü gökteki Çoban Yıldızı’nın Dokuma-
cı Kız Yıldızı ile randevu günüdür.

Çok eski zamanlarda, gök masmaviydi ve hiç renkli bulut yok-
tu. Gök Tanrısı, göğün tek renkli çok basit olduğunu düşünerek 
yedi kızına “gök” için bir elbise dikme talimatı vermiş. Yedi kızın 
dokuduğu kumaş ya gri ya da beyaz, yani tek renkteymiş. Kız-
ların en küçüğü çok akıllı bir kızmış, bir gün bahçede yedi çeşit 
renkli çiçek açtığını görmüş ve topladığı renkli çiçeklerle ipliği bo-
yamış ve büyük çaba harcayarak sonunda rengârenk bir kumaş 
dokumuş. Ablaları çok sevinmiş, küçük kız kardeşi “çok becerik-
li” diye övmüşler. Kız kardeşler, normalde “göğe” beyaz elbise, 
yağışlı günlerde gri elbise, sabah ve akşamüstü de renkli elbise 
giydirmeyi kararlaştırmışlar. Gök Tanrısı buna çok sevinmiş ve en 
küçük kıza “Dokumacı Kız” unvanını vermiş.

Dokumacı Kız, her gün kumaş dokumaktan yorulduğu za-
manlar sık sık göğe bakar ve orada insan dünyasından yansıyan 
manzaraları seyredermiş. Bir delikanlı dokumacı kızın dikkatini 
çekmiş. Kızcağız bu delikanlının tek başına toprak sürdüğünü ve 
dinlendiği zaman da yalnızca yanındaki yaşlı öküze seslendiğini 
fark etmiş ve ona çok acımış. İşte bu delikanlı daha sonra kızın 
aşık olacağı çobandır.

Yaşlı öküz bir gün Ço-
ban’a, “Yarın 7. ayın 7. 
günü, Gök Tanrısı’nın yedi 
kızı banyo yapmak için 
dünyaya inecekmiş, fır-
sat bu fırsattır, Dokumacı 
Kız’ın elbisesini saklarsan, 
karın olacak.” demiş. Yaşlı 
öküzün sözlerini dinledik-
ten sonra Çoban bunu de-
nemeye karar vermiş.

7. ayın 7. günü, Çoban 
nehir kıyısındaki sazların 
arasına saklanmış, kısa 

Lovers’ Day (A Love Myth)

Lovers’ Day is celebrated in China at the seventh day of the 
seventh month according to the traditional Lunar Calendar. 
Rumor has it that the seventh day of the seventh month is the 
day the Venus and the star of the Weaver Girl come together in 
the sky.  

In days of old, the sky was deep blue and there are no clouds 
changing its intensity. The Sky God commands his daughters 
to sew a dress for the sky thinking that the sky was too plain in 
one colour. The fabric woven by the seven daughters is either 
grey or white, that is, solid-colored. The littlest of the girls is a 
very smart one; so one day she realizes that flowers in seven 
different colours bloom in the garden, paints the weaving 
threads with these colourful flowers and finally succeeds at 
weaving a colourful fabric. Seeing this her elder sisters rejoice 
and praise their sister for being “very high-handed.” The sisters 
decides to enrobe the sky in white in normal days, in grey in 
rainy days and in varicolored dress in the morning and evening. 
The Sky God is pleased to hear this and enetitles the littlest of 
daughters “the Weaver Girl.”   

The Weaver Girl often looks at the sky when tirde of weaving 
every day and watches the scenes reflecting from the world of 
humans. One day a young man catches her eye. She realizes 
that this young man plough the soil every day and when at rest 
he talks with the old ox near him. This makes the girl pity him. 
This is the Shepterd the Weaver Girl will soon falls in love with. 

One day the old ox 
tells the Shepherd: “In 
the seventh day of the 
seventh month, seven 
daughters of the Sky 
God will descend to earth 
for bathing. This is the 
chance. If you hide the 
dress of the Weaver Girl, 
she will be your wife.” On 
these words of the old ox 
the Shepherd decides to 
seize this opportunity. 

In the seventh day of 
the seventh month the 
Shepherd hides among 
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süre sonra gökte yedi parça bulutun havalandığını, her bulut 
parçası üzerinde bir peri bulunduğunu ve perilerin nehir kıyısına 
indikten sonra soyunarak kendilerini tertemiz nehir suyuna attı-
ğını görmüş. Çoban hemen saklandığı yerden çıkarak Dokumacı 
Kız’ın elbisesini alarak koşmaya başlamış. Çoban çok hızlı koştu-
ğu için sazların çıkardığı ses perileri uyandırmış ve hepsi kıyıya 
çıkmış. Yedi periden altısı elbiselerini giyerek göğe uçmuş. Ancak 
en küçük peri olan Dokumacı Kız elbisesini bulamamış, şaşkınca 
kıyıda ayakta durmuş. Çoban kekeleye kekeleye Dokumacı Kız’a, 
kendisiyle evlenmeyi kabul ederse elbisesini geri vereceğini söy-
lemiş. Dokumacı Kız, Çoban’ın sevdiği delikanlı olduğunu görün-
ce utanarak bunu kabul etmiş.

O akşam, Çoban ve Dokumacı Kız yaşlı öküzün başkanlığında 
dünya evine girmişler. İki yıl içinde Dokumacı Kız, biri oğlan diğeri 
kız olmak üzere iki çocuk doğurmuş. Karı koca, biri toprak süre-
rek diğeri kumaş dokuyarak, çok mutlu bir hayat sürmüşler.

Yedi yıl hızlı geçmiş… Gökteki bir gün, dünyadaki bir yıl de-
mektir. Gök Tanrısı, her yedi günde bir yedi kızını yanına çağırır-
mış. Dokumacı Kız’ın Gök Sarayı’na dönmediğini ve dünyadaki 
bir insanla evlendiğini duyunca çok kızmış. 7. ayın 7. günü Gök 
Tanrısı tarafından gönderilen Gök generalleri Dokumacı Kız’ı ya-
kalayarak, cezalandırmak için Gök Sarayı’na getirmişler. Bunu 
duyunca çok üzülen Çoban hemen iki sepetle oğlu ve kızını ta-
şıyarak karısının peşine düşmüş. O zaman yaşlı öküz, bir boynu-
zunu çıkararak uçan bir gemi haline getirmiş. Uçan gemi, Çoban 

ve çocuklarını taşıyarak göğe doğru uçmuş. Çocuklar yüksek 
sesle “anne, anne” diye bağırıyorlarmış. Dokumacı Kız, Çoban ve 
çocuklarının bağırtılarını duyunca var gücüyle Gök generallerin-
den kurtulmaya, Çoban’a ve çocuklarına kavuşmaya çalışmış. 
Tam bu sırada Gök Tanrısı ansızın dev elini havada sallayınca, 
ortaya Çoban ve Dokumacı Kız arasında dalgalanan bir saman-
yolu çıkıvermiş. Fakat bir anda gökyüzüne çok sayıda saksağan 
gelmiş ve samanyolu üzerinde saksağanlardan oluşan bir köprü 
kurmuşlar, Çoban ve Dokumacı Kız’ın köprü üzerinde birbirleri-
ne kavuşmasını sağlamışlar. Çaresiz olan Gök Tanrısı, her yılın 7 
Temmuz akşamı Çoban ve Dokumacı Kız’ın saksağan köprüsü 
üzerinde bir defa buluşmasına izin vermek zorunda kalmış.

Şimdi her yılın 7. ayının 7. günü, kız çocuklar Dokumacı 
Kız’dan “becerikli olmalarını” dilerler ve renkli ipliklerle yedi iğne 
getirirler. İpliği iğnelere başarıyla geçirebilenler becerikli kız ola-
rak ilan edilir. Söylentilere göre, çocuklar 7. ayının 7. günü akşamı 
üzüm bağları altında Çoban ve Dokumacı Kız’ın fısıltılarını duya-
bilirlermiş.

the bushes by the river and sees that seven pieces of cloud 
is flying in the air, there is one fairy on each of these pieces 
descending to the riverside and undressing to have a swim in 
the idyllic waters of the river. The shepherd immediately comes 
out of the bushes and begins to run after he takes the dress 
of the Weaver Girl. For he runs very fast, the fairies wake up 
and come ashore all together. Then six of them dress up to 
fly into the sky. But the Weaver Girl who is the littlest of them 
cannot find her dress and blankly begins waiting on the shore. 
Shepherd goes near her and stammeringly tells the Weaver Girl 
he can return her dress if she accepts marriage. The Weaver 
Girl realizes that he is her lover and merrily accepts his proposal. 

That evening the Shepherd and the Weaver Girl enter into 
matrimony in testimony of the ox. In two years, the Weaver Girl 
gives birth to two children: a girl and a boy. The husband and 
wife live a very happy life together, one ploughing, the other 
twilling. 

Seven years passed in a blink… One day in heavens is 
equivalent to one year in the world. God of the heavens calls his 
seven daughters once in every seven days. And when he hears 
that the Weaver Girl did not return to the Sky Palace for she 
married a man from the world, he blows up. At the seventh day 
of the seventh month the Sky Generals sent by the Sky God 
catch the Weaver Girl and bring her back to the Sky Palace to 
be punished. The Shepherd who feels very sorry when he hears 
this heads out after his wife taking his daughter and son with 

him in two baskets.  Seeing this the ox removes one of his 
horns to make a flying ship out of it. Taking the Shepherd and 
his children the flying ship soars into the sky, while the children 
were yelling “Mom! Mom!” When the Weaver Girl hears the 
yelling of her children and husband, she tries to escape the Sky 
Generals’ clutches to run towards her children and husband. At 
that very moment the Sky God flicks his wrist and there appears 
a milkyway waving between the Weaver Girl and the Shepherd. 
But in a while a multitude of magpies come up and form a 
bridge over the milkyway to bring the Shepherd and the Weaver 
Girl together. Sinking into despair the Sky God has to allow the 
Weaver Girl and the Shepherd to meet over the magpie herd.

Now at the seventh day of the seventh month of every 
year little girls beg the Weaver Girl to be “high-handed” and 
bring seven needles with colored threads. The girls who can 
successfully thread a needle are declared high-handed girls. 
According to the rumors, at the evening of the seventh day 
of the seventh month children can hear the whispers of the 
Shepherd and the Weaver Girl under vineyards.
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Adı sporla anılan isimlerden biri olan Ertan Balaban Türki-
ye’de yeni yeni tanınan Crossfit sporunu anlattı.

İlayda Gençyılmaz: Spora nasıl başladınız, ilginiz nereden 
geliyor?

Ertan Balaban: Ben spora aslında Türkiye’de başladım ama 
spor yapma alışkanlığını Amerika’da üniversitede okurken her-
kes gibi spor merkezine gitmeye başlayınca kazandım. Aktif 
bir insan olduğum için zaten spora yatkınlığım da vardı. İşletme 
okurken spor akademisinde okuyamamak içimde ukte kalmış-
tı. Hep kendim okuyup araştırarak daha iyi antrenman yapma 
koşullarını öğrendim. Amerika’da okurken kickbox eğitimi alıyor-
dum. Hocam yetenekli olduğumu görünce beni müsabakalara 
soktu. Bir süre sonra da dövüş maçlarına katılmaya başladım. 
Profesyonelleşmeye ve tanınmaya başladım. Sonra Türkiye’ye 
geldim, bu işin peşini bıraktığımı düşünüyordum ama yine de bı-
rakamadım. Tam tersine Avrupa’da dövüşmeye başladım. Sırbis-
tan ve Slovenya’dan sonra en son Türkiye’de maç yaptım. Ailem 
ve eşimin de isteği ile profesyonel dövüşçülüğü bıraktım. Çünkü 
hem bu işimle ilgilenip hem de profesyonel dövüşçü olmak çok 
zordu. Sadece yemek yiyip uyuyup antrenman yaparak yaşa-
mam lazımdı. Ama artık işletmem gereken bir yerim var. Viya-
na’da aldığım crossfit eğitimini Türkiye’de açtığım okulumda tüm 
bilgimi insanlara aktarmaya çalışıyorum.

İlayda Gençyılmaz: Ball State Üniversitesi’nde verdiğiniz 
eğitimden söz eder misiniz?

Ertan Balaban: Amerika’da Ball State Üniversitesi’nde bir ku-
lüp açtım. Orada öğrencilere dövüş dersleri verdim.

İlayda Gençyılmaz: Crossfit Balaban okulu’nu kuruşunuz-
dan söz eder misiniz?

Ertan Balaban: Bu okul Eylül 2013’te açıldı. Bu okulun içeri-
sinde aşağı katta jiu jitsu ve kickbox dersleri, yoga pilates gibi 
birçok insana hitap eden dersler veriliyor ve üst katta da crossfit 

Ertan Balaban, one of the names coming to minds with 
sports told us about Crossfit which is newly known in 
Turkey.

İlayda Gençyılmaz: How did you begin sport and where 
does your interest come from? 

Ertan Balaban: In fact I began sport in Turkey and I gained the 
habit of exercise when I started the gym in the USA during uni-
versity education. Since I am an active person, I have always a 
predisposition to sport. And when I was receiving management 
education, I felt regretful about not receiving education on 
sport. And I learned the conditions of better exercising by rea-
ding and reseraching by myself. I was receiving kickbox training 
during my university education in the USA. When my coach saw 
that I had the ability, he had me attend the competititons. So I 
began to attend the fighting games. After a while I began to be 
professional and gain recognition. Then I came back to Turkey 
and though I was thinking I quitted fighting I could not give up. 
On the contrary, I began to fight in Europe. I had matches in Ser-
bia, Slovenia and Turkey. But then I quitted Professional fighting 
at my family’s and wife’s request. For it was very difficult to deal 
with my present job and be a Professional fighter at the same 
time. Only eating, resting and exercise had to have a place in 
my life. But now I had a business to run. In the schools I opened 
in Turkey, I am trying to convey all that I know about crossfit on 
which I received education in Vienna. 

İlayda Gençyılmaz: Can you please tell us about the trai-
ning you gave in Ball State university?

Ertan Balaban: I opened a club at Ball State University in the 
USA and I gave fighting courses there. 

İlayda Gençyılmaz: Can you please tell how was Crossfit 
Balaban School founded? 

FİTNESS TARİHE Mİ KARIŞIYOR?

 FITNESS BECOMING A THING OF THE PAST?

Haber / News: İlayda Gençyılmaz
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grup dersleri veriliyor. Burası 500 metre karelik bir yer ama için-
deki yapılan spor ve bilgi çok fazla. Bu yüzden Türkiye’de en iyi 
spor yapılacak yerler crossfit okulları. Çünkü crossfit bilinçli bir 
antrenman metodu. Artık fitness bitti. Ben New York’a gittiğim 
zamanlarda herkes crossfit yapıyordu. İnsanı çok iyi geliştiriyor 
ve mobileti dediğimiz şey yani insanın esnekliği, hareket kabiliye-
tine çok önem veren bir dal. Normal fitnesslarda bodybuilding-
lerde insanlar sadece kendilerini şişirmeye çalışıyorlar. Bu çok da 
sağlıklı değil. Bu yüzden crossfit sporunun daha sağlıklı olduğu 
düşünüyorum. 

İlayda Gençyılmaz: Crossfit nedir?

Ertan Balaban: Amerika’da bir jimnastik hocası var; Greg Glass-
man. Bu adam bir evin içinde dersler veriyor. Anatomiyi ve spo-
ru çok iyi bilen eski bir jimnastikçi. Sonra kendine bir antrenman 
metodu buluyor. Aslında şu an Türkiye’de herkes bunu yaptığını 
iddia ediyor, farklı farklı gymler var, hepsi kendi metodunu buldu-
ğunu söylüyor bu adam gibi. Ama onun ki tabii ki çok daha bilinç-
li. Crossfiti üçe ayırıyor. Bir tanesi metabolik antrenmanlar yani 
kürek, koşu, ip atlama, dışarı koşusu, yüzme gibi antrenmanlar. 
İkincisi jimnastik antrenmanları bunlar şınav, mekik, barfiks. Di-
ğeri de ağırlık hareketleri ki bu daha çok kas kazanmaya yönelik. 
Bunun içinde de deadlift, omuzlama, snatch, clean gibi hareket-
lerden oluşan bir bölümü var. Greg Glassman üçünü kombine 
edip, programlayarak yapılan bir spor dalına dönüştürüyor. Ame-
rika’da şu anda çok büyük müsabakaları yapılıyor bu sporun. 
Bence de fitnessin bir adım önüne gecen ve bir gün herkesin ya-
pacağı bir spor dalı. Şu anda mantar gibi büyüyor. Yaşlı bir insan 
bile crossfit yapabilir. Bir sandalyeye 10 kere oturup kalkmak da 
bir crossfit çünkü o bir squat hareketi. Bize de bunu söylemiş-
lerdi eğitimde. Crossfit insanların gözüne halter gibi aletler de 
kullanıldığı için zor geliyor ama bütün hareketlerin muadilleri var. 
Crossfit’i Türkiye’de çoğu kişi yanlış biliyor, örnek verirsek bugün 
daha bir iki yere gittim, biraz ip atlayıp farklı hareketler yaptıkla-
rında crossfit yaptıklarını sanıyorlar. Ama crossfit bu değil. Cros-
sfit’in kendi programlaması, kendi hareketleri, kendi kültürü var. 
Bunu öğrenmek için de yurt dışına gidip level 1 sertifikası diye 
bir sertifika almak gerekiyor. Crossfit’in sayfasında PPF file var 
onu öğrenmek gerekiyor. Bu yüzden insanlar yanlış biliyor. Ama 
Türkiye’de şu anda 5-6 tane gerçekten crossfit yapan yer var. 

Ertan Balaban: This school was opened in September 2013. 
Within our school, courses such as jiu jitsu, kickbox, yoga and 
pilates, which adres to many people are given downstairs, and 
crossfit group courses are given upstairs. Here we have an are 
of 500 m2 but there are many sports and much knowledge cir-
culating here. For this reason, in Turkey crossfit schools are the 
best places for exercising. For crossfit is a conscious exercise 
method. Fitness is no more in. When I went to New York ever-
yone was doing crossfit. It splendidly develops one’s physical 
condition. And it is a sport branch where the mobility, namely 
elasticity of the person has priority. In usual fitness and bodybu-
ilding styles people just try to puff up their muscles. And this is 
not that healthy. Therefore I believe that crossfit is a much more 
healthy sport in this sense. 

İlayda Gençyılmaz: What is Crossfit?

Ertan Balaban: There is a gymnastic coach in the USA who-
se name Greg Glassman. He gives courses at home. He is an 
old gymnast who knows anatomy and sport inside out. Then he 
finds himself an exercise method. Indeed in Turkey everybody 
claims that they are doing the same thing. There are various 
gyms claiming that they have found their own method of exer-
cise just as this man does. But he has developed this method in 
a very conscious way. And he splits crossfit into three groups. 
One of them is metabolic exercises such as rowing, rope jum-
ping, outdoor jogging and swimming. The second group inclu-
des gymnastic exercises such as push-up, sit-up and gallows. 
And the third group consists of sarcopoietic and weightlifting 
exercises such as deadlift, shouldering, snatch and clean. What 
Greg Glassman does is to create a sport branch by uniting and 
programming these three exercise groups. In the USA, extensi-
ve competitions are held in this branch of sport. I agree that it 
is a sport that goes beyond fitness and one that everyone will 
do one day. It is rapidly gaining popularity these days. To sit at a 
chair and stand for ten times is also a crossfit exercise for this 
is squat. This is what they told us in the training. Since equip-
ments like barbell are used, crossfit seems difficult on people’s 
eye but every exercise has a counterpart in crossfit. And many 
people have wrong information about it in Turkey. For instance, 
today I went to one or two places and I saw that people think 
that they are doing crossfit only because they jump rope and do 
different exercises than usual. But this is not crossfit. Crossfit 
has its own programming, exercises and culture. And in order 
to learn it, you must have the level 1 certificate you take from 
abroad. On the website of crossfitin there is an extensive Pdf 
file an done should also learn it. People generally misunders-
tand and misknow it. Nevertheless there are 5 or 6 sport halls 
which really perform crossfit. 

İlayda Gençyılmaz: How is interest towards Crossfit in 
Turkey and in the world? 

Ertan Balaban: Here is really in demand. Because we want 
each person coming to leave here with content and tell people 
around them about here. When people go to average fitness 
saloons thet usually do not speak very highly of them but since 
we do something different here, they go and boastfully and exci-
tedly tell others that they lift barbells and do different exercises. 
Hearing this some find this odd and begin to wonder about cros-
sfit. This method of marketing is already called “world of mouth.” 
And I consider it significant for it is based on the contentedness 
of the customer. One reason of the popularity of our school is 
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İlayda Gençyılmaz: Crossfit’e Türkiye’de ve dünyada ilgi 
nasıl? 

Ertan Balaban: Buraya gerçekten çok fazla ilgi var. Çünkü biz 
buraya her gelen insanın memnun kalıp dışarı gidip konuşma-
sını sağlıyoruz. İnsanlar normal fitness salonlarına gittiklerinde 
“ben bugün fitness’a yazıldım” diye övemezler ama biz burada 
farklı bir şey yaptığımız için insanlar heyecanlı bir şekilde gidip 
“ben crossfit’e yazıldım, halter kaldırıyorum” diyebiliyorlar. Tabii 
insanlara garip geliyor ve anlatıyorlar. Buna pazarlama yönte-
minde world of mouth (ağızdan ağıza pazarlama) denir zaten. 
Bu da bence en önemli yöntem çünkü insanlar memnun kalıyor 
ve bu konuda konuşuyorlar. Buraya ilgi fazla olmasının nedenleri 
arasında da hoca kadrosunun iyi olması ve crossfit’in büyüme-
si, tanınması geliyor. Hatta buraya olan kapasitede aşılmış du-
rumda. Avrupa yakasına okul açmak istiyoruz. Anadolu’da başka 
şehirlere açma planlarımız da var, tabii düşünüyoruz. Dünyada 
inanılmaz ilgi var zaten 10 bine yakın crossfit salonu bulunuyor, 
ama Türkiye’de de yavaş yavaş gelişiyor.

İlayda Gençyılmaz: Crossfit kimlere uygundur? 

Ertan Balaban: Crossfit herkes için uygundur. Wod dediğimiz 
bir antrenman var, bunu herkes yapıyor. Ama scale1 veya scale 
2 dediğimiz iki antrenman daha var, bunlar daha kolay. Bu yüz-
den bazı hareketlerde zorlanan üyelere benzeri olan hareketler 
yaptırıyoruz Crossfit Balaban’da. Bir de hafta sonları hem çocuk 
jiu jitsu, hem de fit kids dediğimiz 4-7 yaş arası, 7-11 yaş arası 
çocuk fitnesslari var. Tabii çocuklara ağırlık kaldırtmıyoruz, bun-
lar denge ve jimnastik ağırlıklı. Onların spora alışmasını sağlıyo-
ruz.

İlayda Gençyılmaz: Crossfitin ne faydaları var? 

Ertan Balaban: Bir kere postürü düzeltiyor. Karın, kalça, ba-
cak hareketleri çok fazla bu yüzden duruşumuz, ayağımızı yere 
basışımız, belimiz, bunların hepsi düzeliyor. Çünkü organlarımızı 
taşıyan kaslarımız ne kadar güçlü olursa yaşlandığımız zaman da 
o kadar omurgamız sağlam durur. Biz sadece ağırlık yaparken 
kasların hacmine değil postüre ve mobilitiye bakıyoruz. Bu yüz-
den crossfit’in daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu sporla 
insanların vücutlarından çok kısa sürede yağlarından kurtulma-
larını sağlıyoruz. 

İlayda Gençyılmaz: okulumuzdaki öğrencilerimize ne de-
mek istersiniz? 

Ertan Balaban: İnsanlar sporun sadece kilo aldıkları zaman 
yapılabileceğini düşünüyorlar ama ilgisi yok. Sadece yağlarımız 
olduğu zaman ya da vücudumuz iyi gözüksün diye değil sağlık 
açısından spor yapmamız gerekiyor. İnsanlara sürekli periyodik 
olarak spor yapmasını tavsiye ediyorum. Zaten spor yapan in-
sanın kafası da daha iyi çalıyor. Aynı Atatürk’ün de dediği gibi 
“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” Spora genç yaşta alış-
kanlık kazanılır. Biz burada 30-40 yaşlarındaki insanlara bunu 
daha zor aşılarız ama gençken spora başlayan insanlar sonra-
sında kapıdan kovsan bacadan girerler çünkü onlar hayatlarına 
onu sokmuş durumda olurlar. Bu yüzden buna lifestyle derler 
zaten. Sizin okulunuzdaki öğrencilere de genç ve henüz yaşla-
rı ufak olduğu oldukları için spor yapmalarını tavsiye ediyorum 
ki hayatları boyunca böyle bir alışkanlığa sahip olsunlar. İnanın 
ki bir gün herkes crossfit tarzı spor yapmaya başlayacak. Doğu 
ülkeleri hep batı ülkelerini takip ediyor. Ülkemizde daha oturmuş 
değil, insanlar öğrendikçe daha çok seviyorlar ve biz bunun ön-
cülerinden olduğumuz için gurur duyuyorum. 

the high quality of our coaches besides the increasing popularity 
of croddfit. We have already exceed our capacity in here. And we 
want to open a school also in European side. We have plans to 
open schools in various cities of Anatolia as well. There is an inc-
redible demand for crossfit in the world. There are almost 10.000 
crossfit halls. And it is developing in Turkey as well. 

İlayda Gençyılmaz: For whom is Crossfit appropriate? 

Ertan Balaban: Crossfit is appropriate for everyone. There is 
an exercise we call Wod and everybody can do that. But there 
are two exercises we call scale1 and scale 2 and these are much 
easier. For this reason, in Cross Balaban when one has difficulty in 
doing an exercise, we give her/him different variations of it. And 
at weekends, there are both jiu jitsu for kids and fit kids exercises 
for 4-7 and 7-11 age groups respectively. Of course, we do not 
give weight training to children; these are mostly balance and 
gymnastic exercises. We have the kids get used to sport.

İlayda Gençyılmaz: What are the benefits of Crossfit? 

Ertan Balaban: For one thing, it straightens the posture. There 
are many paunch, thigh and leg exercises in crossfit, so our pos-
ture, way of toeing and waist straighten all. For the stronger the 
muscles carrying our limbs, the stronger our spine becomes. We 
pay attention not only to the muscle volume, but also to posture 
and mobility. For this reason, I believe that crossfit is more he-
althy. With this sport, we help people to get rid of their body fat.

İlayda Gençyılmaz: What do you want to say to the stu-
dents in our school? 

Ertan Balaban: People think that they can do exercise only 
when they gain weight but this is not the case at all. We should 
do exercise for our health, not only for looking well. I recommend 
people to do exercise periodically. Anyway people who do exer-
cise have a quicker mind than others. As Atatürk indicated, “A 
healthy mind in a healthy body.” The habit of exercise is gained 
at young age. Here it is harder for us to have people of 30-40 
age group acquire this habit but people who begin exercise at 
young age cannot quit it no matter what they do for they have 
already brought sport into their lives. That’s why we call it a life 
style. The students in your school are young as well and since 
they are this young I recommend them doing exercise so that 
they have an established habit throughout their lives. Believe me, 
one day everybody will be doing exercise in the style of crossfit. 
In general, eastern countries follow western countries in sport. 
And crossfit has not yet been established in our country as well. 
But the more people learn it, the more they like it and I’m proud 
that we are among the pioneers of crossfit in Turkey. 
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Bu sayımızda 
aVaZ sayfalarına 
2009’a kadar 
bindiği 520 at ile 
165 şampiyon-
luk yaşayan, 20 
temmuz 2012’de 
de istanbul Ve-
liefendi Hipodro-
mu’nda koşulan 
7 yarışın tümünü 
kazanarak jokey 
Dede Mutlu’dan 
6 yarışlık rekoru 
alan türkiye’nin 
1 numaralı jokeyi 
Halis Karataş’ı 
konuk ettik.

İlayda Erdemir: 
Mesleğinize nasıl başladığınızı öğrenebilir miyim? 

Halis Karataş: Bizim aile mesleğimiz jokeylik. Babam, amcala-
rım seyisti, ağabeyim de jokeydi. Atlara çok merakım vardı. Ailem 
okumamı çok istiyordu. Annem ağabeyim de jokey olduğu için 
bu mesleğin zorluklarını bildiğinden; “Bir halıya bir örnek yeter.” 
dedi ve benim jokey olmama çok karşı çıktı. Fakat amcam çok 
direterek jokeyliğe adım atmamı sağladı.

İlayda Erdemir: türkiye’de at yarışı denince her kesimin 
aklına gelen, yakından tanınan bir kişilik olmanız normal ya-
şantınızı nasıl etkiliyor? olumlu ve olumsuz yönleriyle bizi 
aydınlatabilir misiniz?

Halis Karataş: Mesleğinizde başarılı olmanız ve tepede kalma-
nız zor bir durum. İnsanlara verdiğiniz bir güven var. Dile kolay, 
27 sene… Askerlik, yurt dışı çalışmaları, bunları saymazsak 24 
senedir bu ülkenin baş jokeyliğini yapıyorum. Bunu yaparken de 
insanlara vermiş olduğum güven, sosyal hayatımda karşılaştı-
ğım yerlerde hep sevgi ve saygıyla karşılanmam, bunun olumlu 
yönleri. Kötü yönlerine gelirsek sektörü bilmeyenler tarafından 
birçok iftiraların olması, kırıcı sözlerin söylenmesi üzücü oluyor. 
Ben hassas bir insanım, bu beni olumsuz etkiliyor. Bazen keşke 
gamsız olsam diyorum, o zaman daha az kırılırdım. Bunlar dışında 
çok memnunum.

İlayda Erdemir: Hayatınızda önemli yer tutan unutamadığı-
nız üç yarışınızı sorsam?

Halis Karataş: Üç yarışın ilki ilk yarışım, ilk bindiğim, Benhur isim-
li safkanla ilk kazandığım yarış. İkincisi 1996 yılında Bold Pilot’la 
kazandığım ilk Gazi Koşusu. Üçüncüsü de yine Bold Pilot’la Al-
manların çok ünlü, çok yüksek puanlı bir atını geçerek kazandı-
ğım Enternasyonel Koşu. 

İlayda Erdemir: yarış esnasında karşılaştığınız zorluklar ne-
ler?

In this issue of 
AVAZ we hosted 
Turkey’s number 
one jockey Halis 

Karataş who 
had gained 165 
championships 

with 520 horses 
he rode on 

until 2009 and 
exceeded the 
6-race record 

of Dede Mutlu 
having won all of 
the seven races 
held at Istanbul 

Veliefendi 
Hippodrome in 

20th July 2012.

İlayda Erdemir: Can I learn how did you begin your career 
as a jockey? 

Halis Karataş: Riding is our family occupation. My father and 
uncle was hostlers and my elder brother was a jockey. I have 
had a passion for horses. My family wanted me to continue 
higher education. And knowing the difficulties of this job from 
my brother, my mother would say “One sample is enough for a 
carpet” and object to my being a jockey. But my uncle insisted 
the other way and helped me in taking my first step to this 
occupation. 

İlayda Erdemir: Being a famous figure coming to mind of 
people from all walks when it comes to horse races; how 
does this affect your normal life? Can you illuminate us 
about the negative and positive sides of this? 

Halis Karataş: Being successful in one’s vocation and 
remaining at the top is difficult. You give people a sense of 
confidence. Easier said than done; it’s 27 years… Discounting 
the time in military service and abroad, I have been the chief 
jockey of this country for 24 years. And positive sides of this are 
the confidence I make people feel and their always welcoming 
me with love and respect wherever they see me in social life. 
As for negative sides, one sometimes feel sad when slandered 
by people who are unfamiliar with the sector and hearing 
offending things about himself. Sometimes I wish I were a bit 
more carefree person, then I would not feel such offended. But 
apart from these, I am contended with my occupation. 

İlayda Erdemir: If I ask you the three unforgettable races 
having an important place in your life? 

Halis Karataş: First of them was my very first race; I was riding 
on a thoroughbred race called Benhur and won. The second one 
is the first Gazi Race I won on Bold Pilot in 1996. And the third 

JOKEYLERİN BİR NUMARASI HALİS KARATAŞ

Haber / News: İlayda Erdemir - Fotoğraf/ Photos: İlayda Yaşaraşkın
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was the famous International Race in Germany I won again on 
Bold Pilot having outstripped a very high-scored horse.  

İlayda Erdemir: What are the difficulties you have during 
the race? 

Halis Karataş: There are many difficulties. In a race in which 
people in my position compete, if 10 horses run, 9 of them run 
according to directives given with respect to me.  Racers try to 
lock you up from the left, right and from ahead. Therefore I have 
to try not to confuse my mind and to concentrate merely on the 
race. Only if I can do this I can overcome difficulties. To be seen 
as a rival all the time is quite difficult. Horses have very different 
characteristics; there are the outriding ones, the waiting ones, 
the sprinting ones. For example, the horse making a short sprint 
must wait; you wait and everybody else wait. I always encounter 
with such difficulties.

İlayda Erdemir: Where does your love for horses come 
from? 

Halis Karataş: I have a great aptness for sport. Althought I had 
never played tennis in my life, I could play like an average tennis 
player when I first took the racket in my hand. I always wanted 
to deal with a sports branch and I turned out to be jockey. I am 
fond of making contact with horses. The feeling that they can 
tell their grief or joy with a slight ear motion or look is gorgeous. 
Horses are very sentimental animals; they can feel your positive 
and negative thoughts when you ride on them. For this reason, I 
always think positively when I am on a horse. 

İlayda Erdemir: We know that you pursued you career 
abroad for a while. Are you planning to go abroad for work 
again? 

Halis Karataş: I was but now I started a family. And I have two 
children. They are under age and I have a family of four people. 
For this reason, I do not have such a plan for now.

İlayda Erdemir: Woul you like your children work in this 
sector in the future?

Halis Karataş: Certainly no. I will be unable to stand such a 
case for I know all the risks and difficulties. But still this is their 

Halis Karataş: Çok fazla zorluk var. Benim konumumdaki bir 
insanın koştuğu koşuda 10 at koşuyorsak 9’u bana göre verilen 
direktiflerle koşuyor. Sağınız, solunuz, arkanız, önünüz sürek-
li kapatılmaya çalışılıyor, bu nedenle kafamı boş tutup sadece 
yarışa motive olmam gerekiyor. O zaman zorlukların üstesinden 
gelebiliyorum. Her zaman rakip görülmek çok zor. Atların farklı 
farklı özellikleri var; önden giden at var, bekleyen at var, uzun 
sprint yapan at var. Mesela kısa sprint yapan atın beklemesi ge-
rekiyor; siz bekliyorsunuz, diğer herkes bekliyor. Bu tür zorluklar-
la sürekli karşılaşıyorum.

İlayda Erdemir: atlara olan sevgi ve ilginiz nereden geliyor?

Halis Karataş: Spora karşı çok büyük yatkınlığım var. Hayatım-
da tenis oynamamama rağmen raketi elime aldığımda normal 
bir tenisçi gibi oynayabildim. Hep spor dallarından biriyle uğraş-
mak istedim; jokeylik kısmet oldu. Atlarla iletişim kurmayı çok 
seviyorum. Onların bir kulak hareketiyle, bir yere bakmalarıyla 
acısını, sevincini size anlatabilmesi bambaşka bir duygu. Atlar 
çok içli hayvanlar, üzerinde olduğunuz zaman sizin olumlu ve 
olumsuz düşüncelerinizi algılar. O nedenle atın üzerindeyken her 
zaman olumlu düşünürüm.

İlayda Erdemir: Bir dönem mesleğinizi yurt dışında sürdür-
düğünüzü biliyoruz. tekrar böyle bir düşünceniz var mı?

Halis Karataş: Vardı. Fakat bir aile kurduk. Akabinde iki çocu-
ğum oldu. Onlar daha küçükler ve şu an ailem 4 kişi. O nedenle 
öyle bir planım yok.

İlayda Erdemir: ileride çocuklarınızın da bu sektör içinde ol-
masını ister misiniz?

Halis Karataş: Hayır, kesinlikle istemem. Tehlikesini ve zorluk-
larını bildiğim için benim yüreğim dayanmaz. Tabii yine de kendi 
tercihleri. Çocuklarım hangi mesleğe yatkın olurlarsa o mesleği 
yapmalarını isterim. Başarı o zaman gelir. Bizlerin istekleri, söy-
lemleriyle değil, kabiliyetlerine göre bir mesleğe yönelmeliler.

İlayda Erdemir: yurt dışındaki atçılıkla türkiye’deki atçılığı 
karşılaştırırsanız ne gibi farklar var? 

Halis Karataş: Çok büyük farklar var. Yurt dışında atçılık insan-
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larıyla da imkanlarıyla da çok iyi oturmuş. Avrupa’da bir antre-
nöre atınızı teslim ettiğiniz zaman onun kendi veterineri, kendi 
nalbantı, kendi çalıştırıcısı, kendi bakıcısı, kendi ağır bloğu ve özel 
çalışma alanı var. Fakat maalesef ülkemizde o ortamı bulamıyor-
sunuz. Önünüzden, yanınızdan, arkanızdan her yerden biri geçi-
yor. Atlarımız 24 saat içinde en fazla 2-3 saat dışarıyı görebiliyor. 
Görenler de şanslı olanlar. Fakat Avrupa’da at çalışıyor, nefes 
alıyor, ahırına istediği saatte girip çıkıyor, doğayla iç içe, rahat, 
sessiz ortamda yarışa hazırlanıyor. Enternasyonel koşularda da 
başarılarına şahit oluyoruz. Maalesef bizim atlarımız çok stres 
içerisinde ve yabancı ülkelerden çok gerideyiz.

İlayda Erdemir: Sizce türkiye’deki atçılığın gelişimi için ne-
ler yapılabilir?

Halis Karataş: Öncelikle İstanbul’u ele alırsak atların burada 
çalışmaması lazım. Ahırların buradan taşınması ancak Veliefendi 
Hipodrumu’nun mutlaka kalması gerekiyor. Ayrı bir yerde oksijeni 
bol, atların rahat edeceği imkanları sağlarsak ve atlarla ilgilenen 
görevli kişiler daha eğitimli olursa başarı artar.

İlayda Erdemir: Herkes sizin için “Sihirbaz” diyor. Bu lakaba 
nasıl sahip oldunuz?

Halis Karataş: Yarışı çok iyi okumam, atla iletişimimi çok iyi 
sağlamam gerekiyor. Bunu da en iyi şekilde yaparsam ancak 
dördüncülük, beşincilik şansı olan bir at ben hata yapmadığım 
zaman rakibin hatasını kollayarak sıralamasını yükseltebiliyor. 
Koşuyu en kısa yol kat edecek şekilde koşmaktır sihirbazlık.

İlayda Erdemir: Sizden sonra biniş tarzını beğendiğiniz bir 
jokey adayı var mı?

Halis Karataş: 5-6 senedir herkes yabancı stile yöneldi. Bakıldı-
ğında herkesin stili aynı fakat tam Avrupai tarzda yapıyor muyuz 
derseniz yapmıyoruz.

İlayda Erdemir: Sektörünüzden tecrübelerinizi aktardığınız, 
yardımcı olduğunuz kişiler var mı?

Halis Karataş: Benim yardımcı olduğum kişilere örnek olarak 
Gökhan Kocakaya, Onur Öztürk ve Nurettin Şen’i verebilirim. 
Hepsi benim elimde büyüdüler. Şu anda da iyi bir konumdalar. 
Yeni yetişen, yetişmiş olan jokeylerimizin eksisi, artısı olduğun-
da her zaman yardımcı olurum. Bilgilerimi hiçbir zaman kendime 
saklamadım.

own choice. Whatever profession they choose, I would like my 
children acquire one they like. Because success depends on 
this. They should choose their professions not according to our 
saying but according to their abilities. 

İlayda Erdemir: If you compare horse breeding in Europe 
and in Turkey, what can you say are the differences?

Halis Karataş: There are great differences. The opportunities 
of horse breeding abroad is well-established including the 
educational level of people working in the sector. In Europe 
when you entrust your horse to a trainer, the trainer has her/
his own vet, blacksmith, runner, caretaker, block and training 
field. But unfortunately, in our country we cannot find the same 
conditions. During trainings, people pass by you, before you, on 
every side of you. Our horses can be outside for 2 or 3 hours 
at most in 24 hours. And the ones that see outside are the 
lucky ones. Whereas in Europe horses can abundantly practice 
and breathe, they can frequent their barns when they want 
and prepare for races in calm places in touch with nature. We 
witness their success in international races. But unfortunately 
our horses are under great stres and we are pretty far behind 
foreign countries in this sense.

İlayda Erdemir: What do you think can be done for the 
improvement of horse breeding in Turkey?

Halis Karataş: Considering İstanbul at first, horses should not 
be trained here. The horse barn should be moved to anywhere 
else but Veliefendi Hippodrome should remain. If the barns are 
moved to a place rich in oxygen, if better conditions are provided 
for horses and if more educated people are held responsible for 
horse care, success will be higher.  

İlayda Erdemir: Everybody calls you the “Magician.” How did 
you get this nickname? 

Halis Karataş: I always feel the need to read the race and 
make a good contact with the horse. If I can do this in the best 
way and do not make any mistakes, a horse expected to come 
in fourth or five cam rise up in garadation. The craft of magic 
is to run in a way to cover the distance in the shortest way 
possible in the race.  

İlayda Erdemir: Is there any jockey-to-be whose riding style 
you appreciate?

Halis Karataş: For 5 or 6 years everyone has tended towards 
foreign riding style. When looking from outside everyone’s style 
looks the same but if you ask if we do it in the European style, I 
can say we do not. 

İlayda Erdemir: Are there people in your sector that you 
offer your experiences or support in the professional sense? 

Halis Karataş: I can cite the names of Gökhan Kocakaya, 
Onur Öztürk and Nurettin Şen as examples. They all grew in my 
hands anda re now in good positions. I always try to support our 
new generation jockeys as best as I can. I mean I never keep my 
knowledge to myself. 

İlayda Erdemir: One point all of us wonder about is the diet 
the jockeys go on to keep fit. How do you eat? How do you 
recure your energy? 

Halis Karataş: The most important thing for me is sleep. I 
am attentive to my sleep. As for nutrition, I have been eating 
two meals a day for years. I have a strong breakfast in the 
morning. And in the evening I generally eat grilled food with 
high carbonhydrate and energy value. But sometimes my 
diet changes according to the condition of horses I will ride. 

İlayda Erdemir: Do you think that horce racing is abused 
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İlayda Erdemir: Hepimizin merak ettiği bir konu ise jokey-
lerin formunu korumak için yaptıkları gıda perhizi. Siz nasıl 
besleniyorsunuz? enerjinizi nasıl topluyorsunuz?

Halis Karataş: Benim için en önemlisi uykudur. Uykuma çok 
dikkat ederim. Beslenme olarak zaten yıllardır iki öğün yiyoruz. 
Sabah kahvaltımı çok iyi yaparım. Akşamları da genelde ızgara 
türü, karbonhidrat gibi enerji depolayacağım şeyler yerim. Bine-
ceğim atların kilo durumuna göre de yemek tercihlerim değiş-
mek zorunda kalabiliyor.

İlayda Erdemir: Günümüzde ve geçmişimizde at yarışlarının 
istismar edildiğini, art niyetli koşu koşulduğunu düşünüyor 
musunuz?

Halis Karataş: Kesinlikle düşünmüyorum. Yıllar öncesinden ge-
len söylemler var. O zamanlarda da jokeylerin sosyal güvencesi 
yoktu ve kazandıkları yarıştan alacakları pay at sahibinin isteği-
ne bağlıydı. Vermek istemezse de kimse bir şey söyleyemiyordu. 
O zamanlar da günümüzdeki gibi jokey odası, sauna gibi olanak-
lar verilmiyordu. Kayıtlar da yarışla aynı gün yapılıyordu. Bu zor 
durumlarda bazı şahsiyetsiz insanlar istismarda bulunmuştur. 
Fakat ben 30-40 yıldır ne duydum, ne de şahit oldum. Kimsenin 
de ihtiyacı olduğunu söyleyemem. Herkesi tatmin eden bir gelir 
var. Buradaki tek amaç yarışı kazanmak.

İlayda Erdemir: ne kadar süre daha bu mesleğe devam et-
meyi düşünüyorsunuz?

Halis Karataş: Sağlığımı, fiziki durumumu çok iyi görüyorum. 
Şu an 42 yaşındayım, mesleğimizde asıl verimli olduğumuz yıllar 
bu yıllar. Birikim olarak daha dolu, daha sakin olduğunuz zaman-
lar bunlar. Tatlı heyecanlar yerini tecrübeye bırakıyor. Avrupa’da 
da jokeylik böyle, 50 yaşından erken bırakanı görmedim.

İlayda Erdemir: at yarışlarının mekanı Veliefendi Hipodro-
mu’nda sizinle bu söyleşiyi yapabilmek çok keyifliydi. Çok 
teşekkür ederim.

today or was abused in the past and some races are run with 
ill-will?  

Halis Karataş: I do not absolutely think so. There are rumours 
tracing back to old days. Jockeys had no social security those 
days and the sum of the share they would take from races were 
decided by horse owners. And if owners did not want to make 
payment, nobody could object. And there were no opportunities 
such as jockey rooms or saunas. And the registers were done on 
the same day with races. Under these difficult conditions, some 
mean people must have abuse the races. But for 30-40 years, I 
have not even heard of such cases, let alone witness them. And 
I can say that nobody needs doing such things. Everybody has a 
satisfactory income. The only goal here is to win the race. 

İlayda Erdemir: How long are you planning to keep at this 
occupation? 

Halis Karataş:  I think my health and physical condition is 
well. I am 42 at present and these are our most effective 
years in this occupation. These are times when one feels more 
knowledgeable and calmer. Sweet excitements give way to 
experience. This is the same in Europe; I did not see any jockey 
who retire before the age of 50. 

İlayda Erdemir: It was pleasing to make this interview with 
you at Veliefendi Hippodrome, the location of horce races. 
Thank you very much. 
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