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VİZYON / VISION

Ahmet ARSLAN
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation Maritime and Communication

Sevgili Yolcular,
Bu ay başkentimizin en önemli raylı sistem projelerinden 
biri olan Başkentray’ın açılış merasimini Sayın Cumhur-
başkanımızın ve Sayın Başbakanımızın teşrifleri ile ger-
çekleştirdik. Bu proje Ankara için sadece bir banliyö de-
miryolu hattı değildir. Bu hat, Ankara’nın tüm raylı sis-
temlerini birleştiren ana omurgasıdır. Başkentray ile hem 
metro hatları entegre olacak, hem de YHT ve yük trenleri 
aynı anda çalışabilecek. 
Artık Ankaralılar demiryollarında kesintisiz seyahat ede-
bilecek. Bunu sağlayabilmek için 36 kilometrelik hattın 
tamamını yeniledik. Güzergahta bulunan hemzemin ge-
çitleri de yer altına veya yer üstüne aldık. 11 adet karayo-
lu altgeçidi, 1 adet karayolu üst geçidi, 10 yaya geçidi, 1 
tünel ve 70 adet menfez inşa ettik. Bununla da yetinme-
dik. Ankara-Kayaş arasındaki hat sayısını 4’e, Anka-
ra-Behiçbey arasındaki hat sayısını 6’ya, Behiçbey-Sin-
can arasındaki hat sayısını da 5’e çıkardık. 36 kilometre-
lik hat için tam tamına 156 kilometre yüksek standartlı 
yeni demiryolu döşedik. 
Türkiye’nin en özgün raylı sistemlerinden biri olan Baş-
kentray ile Ankara-Sincan arasını sadece 11 dakikaya 
indirdik. Başkentray, hem Eskişehir Yolu hem de İstanbul 
Yolu’ndaki trafikte de önemli rahatlama sağlayacak. Her 
gün Sincan, Etimesgut gibi ilçelerden Ankara’nın merke-
zine gelen yüzbinlerce insanımız artık Başkentray ile se-
yahat edecek. Başkentray, Ankara başta olmak üzere ül-
kemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. 
İyi yolculuklar…

Dear Passengers,
We have inaugurated Başkentray, among the most important 
rail system projects of our capital, with the participations of 
our Honorable President and our Honorable Prime Minister 
this month. This project is not only a suburban railway line 
for Ankara. This line is the backbone that connects all of the 
rail systems of Ankara. Metro lines will be integrated; both 
YHT and freight trains will be able to operate at the same 
time by means of Başkentray.
Residents of Ankara will be able to travel non-stop on 
railways from now on. We have renovated the whole line, 
which is 36 km long, in order to making this happen. We have 
moved the level crossings on the route either under or above 
the ground. We built 11 highway undercrossing, 1 highway 
overcrossing, 10 crosswalks, 1 tunnel, and 70 culverts. We 
did not stop there. We increased the number of lines between 
Ankara-Kayaş to 4, between Ankara-Behiçbey to 6, between 
Behiçbey-Sincan to 5. We railed a 156 km long high standard 
railway for a 36 km long line. 
We have reduced the travel time between Ankara-Sincan to 
only 11 minutes thanks to Başkentray, which is among the 
Turkey’s most unique rail systems. Başkentray will provide a 
big relief for the traffic both on Eskişehir and İstanbul 
highways. Thousands of people who travel from districts such 
as Sincan and Etimesgut to Ankara’s center everyday will use 
Başkentray from now on. Best wishes to residents of Ankara 
and to our people and to our country on Başkentray.
Have a nice trip…   

BAŞKENTRAY HAYIRLI OLSUN...

BEST WISHES ON BAŞKENTRAY 



0  0  8 raillife MAYIS / MAY 2018

Bankkart Combo
Seni düşünür o

Bankkart_Combo_Dergi_(21x27).pdf   1   21.02.2018   17:45

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

Dünyadaki dönüşüme uyumlu olarak, Türkiye’de son 
yıllarda demiryolu yatırımlarında büyük bir gelişme 
kaydediliyor. 
2003 yılından bugüne kadar demiryolu sektörüne ya-
pılan yatırımlarla Yüksek Hızlı Tren projeleri hayata 
geçti.
Devam eden ve planlanan projeler sayesinde ülkemiz 
doğudan batıya, kuzeyden güneye yüksek hızlı ve hızlı 
demiryolu ağlarıyla örülüyor.
İleri demiryolu sisteminin rahatlığını, konforunu, hı-
zını gören vatandaşlarımız artık her yere yüksek hızlı 
trenle ulaşmak istiyor. 
Şehirde yaşayan insanların büyük çoğunluğu artık ula-
şımlarında; hızlı, güvenli, temiz, çevreci olan, kaza 
riskini azaltan, yolculuk süresini kısaltan ve diğer 
toplu taşıma sistemleri ile uyumlu olan raylı sistemle-
ri tercih ediyor. 
Biz de şehir içi ulaşımda raylı sistemlerin payını arttır-
maya yönelik, İstanbul’da Marmaray, İzmir’de Ege-
ray’dan sonra Başkent Ankara’da şehir içi ulaşımda 
metro konforunda banliyö hizmeti vermek amacıyla 
Başkentray projesini yaptığımız hummalı çalışmalarla 
başarıyla tamamladık.
Halkımıza konforlu demiryolu ulaşım hizmeti vermek 
amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Ba-
kanımız Sayın Ahmet Arslan’ın yüksek katılımlarıyla 
Başkentray’ı Ankaralıların hizmetine sunduk.
Ayrıca Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttüğüm 
demiryolları alanında dünya çapında organizasyon 
niteliğindeki Uluslararası Demiryolları Birliği’nin 
(UIC) Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi ve 
Yüksek Hızlı Demiryolu Fuarı’nın 10’uncusuna bu ay 
ev sahipliği yapacak olmamızın da haklı gururunu 
yaşıyoruz.
İyi yolculuklar…

İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD

In accordance with the change in the world, important 
developments have been recorded in Turkey in the railway 
investments in the recent years.
The High Speed Train projects have been materialized thanks to 
the investments made in the railway sector since 2003.
Our country has been covered with high speed and speed train 
line networks from east to west and from north to south by 
means of the continuing and intended projects.
Our citizens who have been realizing the comfort and speed of 
the advanced railway systems want to access everywhere by high 
speed trains.
A large portion of the people who live in big cities now prefer the 
rail systems that are fast, safe, clean, environmentalist, 
presenting low risk of accident, shortening the travel time, and 
connected with other means of transportation systems. 
We have completed the busy work with the Başkentray Project 
in our capital city Ankara to offer urban transportation at 
metro comfort after Egeray in İzmir and Marmaray in İstanbul, 
with the aim to increase the share of the rail systems in the 
urban transportation.
We put Başkentray into service of the people of Ankara in order 
to offer comfortable railway transportation service with the 
participations of the Honorable President Recep Tayyip 
Erdoğan, the Honorable Prime Minister Binali Yıldırım, and 
the Honorable Minister Ahmet Arslan.
In addition, we are proud to be the host of the 10th World 
Congress on High Speed Rail Trade Exhibition of the 
International Union of Railways (UIC), a worldwide 
organization of which I carry out the position as the Viwce 
President, this month.
Have a nice trip…

WE HAVE PUT BAŞKENTRAY INTO 
SERVICE OF THE PEOPLE OF ANKARA

BAŞKENTRAY’I 
ANKARALILARIN 
HİZMETİNE SUNDUK
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Minister of Transportation, Maritime Affairs, and 
Communications Ahmet Arslan stated that the Başkentray 
Project was done in 20 months which is such a short time and 
said, “As the Ministry, we have been working on making 
Ankara literally a capital in terms of highways, railways, and 
airways in the last 15 years.”
Başkentray is inaugurated with the participations of President 
Recep Tayyip Erdoğan and Prime Minister Binali Yıldırım. 
Arslan said that they took action with the “Make Ankara a 
capital not only of Turkey but also of the transportation 
corridors,” order of President Erdoğan and that they have been 
working on making Ankara literally a capital in terms of 
highways, railways, and airways in the last 15 years during the 
speech he gave at the ceremony.
Pointing out the distance covered in terms of building metros 
in Ankara and bringing them into a position to operate with 
high standards, Arslan said, “We started our works to make 
Başkentray a commuter line with a metro standard on Kayaş-
Sincan line and we put this project into service of Ankara in 20 
months.”
Highlighting that they increased the numbers of lines from 
Kayaş to Ankara to 4, from Ankara to Behiçbey to 6, and from 
Behiçbey to Sincan to 5, Arslan stated that they railed 156 km 
of new rails for 36 km of line and these are going to serve for 
high speed, conventional, and commuter trains at 6 lines.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Başkentray Projesi`nin 20 ay gibi kısa bir sürede bitirildiği-
ni belirterek, “Son 15 yıldır Bakanlık olarak Ankara`yı kara, 
demir ve havayolları alanında gerçek anlamda bir başkent 
yapmaya çalışıyoruz.” dedi.
Başkentray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Baş-
bakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.
Arslan törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın “Ankara’yı sadece Türkiye’nin değil, ulaştırma 
koridorlarının başkenti yapın.” talimatıyla hareket et-
tiklerini, son 15 yıldır Bakanlık olarak kenti kara, demir 
ve havayolları alanında gerçek anlamda bir başkent 
yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Ankara metrolarının yapılması ve yüksek standartlı hale 
getirilmesi konusunda çok ciddi mesafe alındığına işaret 
eden Arslan, “Başkentray’ı Kayaş-Sincan hattında metro 
standardında banliyö yapma amacıyla çalışmalarımızı baş-
lattık ve 20 ayda bu projeyi Ankaralıların hizmetine sunmuş 
oluyoruz.” diye konuştu. 
Arslan, Kayaş’tan Ankara’ya kadar olan hattı 4’e, Anka-
ra’dan Behiçbey’e kadar olan hattı 6’ya ve Behiçbey’den 
Sincan’a kadar olan hattı 5’e çıkardıklarına dikkati çekerek, 
36 kilometrelik hatta 156 kilometre yeni ray yaptıklarını ve 
bunların yüksek hızlı ve konvansiyonel trenlerle banliyö 
trenlerine 6 hatla hizmet edeceğini bildirdi.

BAŞKENTRAY IS PUT INTO SERVICE
BAŞKENTRAY HİZMETE AÇILDI

HABER / NEWS
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The First Railing of Ankara-Sivas High Speed Train Line Project 
was materialized during a ceremony held in Yerköy (Yozgat) on 
March 25, 2018. 

Arslan: “Will be inaugurated in 2019”
Minister of Transportation, Maritime Affairs, and 
Communications Ahmet Arslan who spoke at the ceremony 
stated that they target to complete the works for Ankara-Sivas 
High Speed Train Line Project in one year and put it into service 
and continued to his speech, “Two hours for Sivas-Yozgat-
Ankara and 3.5 hours from Ankara to İstanbul… Our people will 
be able to travel from Sivas to İstanbul in 5.5 hours and from 
Yozgat to İstanbul in 4.5 hours.” Pointing out the ongoing tender 
process for Halkalı-Kapıkule line between İstanbul and Europe, Arslan 
said, “When we achieve this, our people will be able to travel from 
Yozgat, Sivas, and Kırıkkale to Europe by speed train.” 

Apaydın: “Domestic materials will be used”
General Director of TCDD İsa Apaydın emphasized that one of the most 
significant projects within the scope of covering our country with an iron 
network is Ankara-Sivas YHT project and said that the project will 
make the cities of Ankara, Kırıkkale, Yozgat, and Sivas next door 
neighbors.Giving the information on the 86% advancement reached in 
infrastructure works, Apaydın said, “Domestic procurement obligation 
is imposed for the first time in the technical specifications for rail, 
traverse, connection elements, contact wire, and porter wire that will be 
used within the superstructure works.”

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin İlk Ray Serimi, 
25 Mart 2018  tarihinde Yerköy’de (Yozgat) düzenlenen 
törenle gerçekleştirildi.

Arslan: “2019’da hizmete açılacak”
Törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Ahmet Arslan, bir yıl içinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı 
Tren Projesindeki çalışmaları bitirip 2019’da hizmete açmayı 
hedeflediklerini kaydederek, “Sivas-Yozgat-Ankara iki saat, 
Ankara’dan da İstanbul’a 3,5 saat olmak üzere 5,5 saatte Sivas-
lı, İstanbul’a gidebilecek. 4,5 saatte Yozgatlı İstanbul’a gidebi-
lecek.” dedi. Arslan, İstanbul-Avrupa arası yani Halkalı-Kapı-
kule hattının ihale süreçlerinin devam ettiğine işaret ederek, 
“Onu da yaptığımızda Yozgatlı, Sivaslı, Kırıkkaleli Avrupa’ya 
kadar buradan hızlı trenle gidebilir hale gelecek.” diye konuştu.

Apaydın: “Yerli malzeme kullanılacak”
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ise ülkeyi demir ağlarla 
örme çalışmaları kapsamında en önemli projelerin başında 
Ankara-Sivas YHT projesinin geldiğini vurgulayarak, pro-
jenin Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerini birbirine 
kapı komşusu yapacağını söyledi. Apaydın, altyapıda yüzde 
86 ilerleme kaydedildiği bilgisini vererek, “Üstyapı çalış-
maları kapsamında kullanılacak malzemelerden ray, tra-
vers, bağlantı elamanları, seyir teli ve portör teli için ilk defa 
teknik şartnamede yerli tedarik zorunluluğu getirilmiştir.” 
diye konuştu. 

ANKARA-SİVAS YHT HATTINDA RAY 
SERİMİNE BAŞLANDI

RAILING OF ANKARA-SİVAS YHT LINE BEGAN
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As well as express trains, high-speed trains, which make 52 trips a 
day to our 11 cities, operated by TCDD Transportation Inc. 
have become the favor of travel lovers. The young generation, 
which has become a train lover thanks to the Eastern Express, 
which operates every day on the Ankara-Kars line, one of the 
top 10 train routes in the world, continues to explore the 
natural, historical and cultural riches of our country by trains 
in different routes. After the Eastern Express, the railway 
enthusiasts who aim towards the Lake Van Express are traveling 
in the comfort of their homes, taking photographs, videos and 
immortalizing their memories on trains composed of pullman, 
couchette, sleeping and dining wagons. As well as the Eastern and 
the Lake Van Expresses, the Kurtalan Express, İzmir Mavi, 
Pamukkale Express, Toros Express etc. offer the possibility to travel 
to different routes of our country. In addition, there is the 
opportunity to discover Europe cheap and at a comfort of a train by 
the Sofia Express, which runs every day between İstanbul and Sofia 
and has a Bucharest connection in summer. Detailed information 
about all trains can be obtained from our call center at 444 82 33 or 
from www.tcddtasimacilik.gov.tr.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen, 11 kentimize günde 
52 sefer yapan yüksek hızlı trenlerin yanı sıra ekspres trenler 
de seyahat severlerin gözdesi haline geldi. 
Dünyanın en iyi 10 tren rotasından biri olan Ankara-Kars hat-
tında her gün işleyen Doğu Ekspresi ile tren sevdalısı haline 
gelen genç nesil, farklı rotalardaki trenlerle ülkemizin doğal, 
tarihi, kültürel zenginliklerini de keşfetmeye devam ediyor. 
Doğu Ekspresi’nden sonra Van Gölü Ekspresi’ne yönelen de-
miryolu sevdalıları, pulman, kuşetli, yataklı ve yemekli vagon-
lardan teşkil edilen trenlerde hem ev rahatlığında seyahat edi-
yor hem fotoğraf, video çekip anılarını ölümsüzleştiriyor. 
Doğu ve Van Gölü Ekspreslerinin yanı sıra Kurtalan Ekspresi, 
İzmir Mavi, Pamukkale Ekspresi, Toros Ekspresi vb. ülkemizin 
farklı rotalarına seyahat imkanı sunuyor.
Ayrıca,  İstanbul- Sofya arasında her gün işleyen ve yaz yazla-
rında Bükreş bağlantısı olan Sofya Ekspresi ile Avrupa’yı hem 
ucuz hem de tren rahatlığında keşfetme fırsatı bulunuyor. 
Tüm trenlerle ilgili ayrıntılı bilgi, 444 82 33 numaralı çağrı 
merkezinden ya da www.tcddtasimacilik.gov.tr  internet 
adresinden alınabilir. 

THE NEW ROUTE OF RAILWAY 
ENTHUSIASTS: LAKE VAN EXPRESS 

DEMİRYOLU SEVDALILARININ YENİ ROTASI 
VAN GÖLÜ EKSPRESİ 

HABER / NEWS





Masallardan fırlamış gibi duran bir tren yolunu keşfet-
meye ne dersiniz. Aşk tüneli adı verilen dev gibi ağaçla-
rın sarmaladığı bu tünel Ukrayna’nın Rivne kentinde 
Kleven adlı küçük bir yerleşim bölgesinde bulunuyor. 
Rivne şehrinde bulunan ve tren yolunun 6 kilometresini 
kaplayan Ukrayna aşk tüneli yılın dört mevsimi yerli 
yabancı turistleri cezbediyor. Yüzyıllardır doğal bitkile-
rin, doğal bir şekilde birleşmesi ve gökyüzünü kapatma-
sı ile ilgi çeken yer tam bir doğa harikası. 
Öyle ki ülkenin en uç noktalarından birisi olmasına rağ-
men sadece düğün fotoğraflarını çektirmek için giden 
bile var. Fotoğraf makineleri ile gelip günün her saati 
burada romantik fotoğraflar çektirenlerin sayısı bir hay-
li fazla. Hatta şehirde birçok fotoğrafçı burada fotoğraf 
çektirmek isteyenlere araçları ile götürüp hizmet veri-
yorlar. Sırrı halen çözülemeyen, ağaçların ve bitkilerin 
bu kadar sarmaşık bir şekilde olmasına adanan birçok 
söylenti var. 
Aslında bu tren yolu bir sunta fabrikasına gitmek için 
orman çiftçileri tarafından kullanılıyor. 
Bölgedekilere göre ise buraya ilk defa gelen çiftlerin ya-
şam boyunca birlikte olurlar. Buraya ilk defa gelen çiftler 
tüm yolu el ele tutuşup gözlerini kapatarak aynı dileği 
dilerlerse dilekleri gerçekleşir. 
Bunun dışında bölgede yaşayan ve buluşamayan iki aşı-
ğın mezarlarından tohumlanan ağaç ve bitkilerin kavuş-
tuğu söylentisidir.
Tünelin girişinde çeşitli hediyelik eşya, magnet ve yiye-
cek-içecek alabileceğiniz bir stand mevcut.

RİVNE – AŞK TÜNELİ
HER MEVSİM AYRI BİR GÜZELLİĞİ BULUNAN 
TÜNELE GİRDİĞİNİZDE BİR MASALDA GİBİ 
HİSSEDECEKSİNİZ.

TÜRKAN BALABAN 

How would you like to explore a railroad that seems as if it 
came out of a fairytale?  This tunnel called Tunnel of Love 
surrounded by giant trees is located in Kleven, a small town 
in Rivne, Ukraine. 
Tunnel of Love in Ukraine that covers the 6 km of the 
railroad in Rivne has been mesmerizing tourists for all 
seasons. This interesting place that has been created 
naturally by the trees and plants intertwined each other for 
centuries is a wonder of nature.
Some couples go to that place, even though it is at one end of 
the country, only to get their wedding photos taken there. 
The number of people who come here with their cameras to 
take romantic photos at all hours of day is very high. 
Moreover, many photo studios located in the city offer tours 
to their clients who want their photos taken here. Many 
rumors suggest different stories about the place, the creation 
of which still remains a mystery of nature.
This railroad has been used by the foresters to go to the 
chipboard factory.
According to the locals, the couples who visit this place live 
together happily ever after. When couples visit this place for 
the first time, if they walk through the whole road their eyes 
closed, holding hands while wishing for the same wish, their 
wish comes true. 
There is another rumor about a local couple who couldn’t 
unite. They die and the plants and trees that grow on their 
graves unite. 
At the entrance of the tunnel, there is a stand where you can 
purchase souvenirs, magnets, snacks and drinks.

RIVNE – TUNNEL OF LOVE
AS YOU ENTER THE TUNNEL THAT LOOKS 

BEAUTIFUL IN EVERY SEASON YOU WILL FEEL AS 
IF YOU ARE IN A FAIRYTALE.
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RÖPORTAJ / INTERVIEW

HOLLYWOOD’S BUDDHIST, HUMAN RIGHTS ADVOCATE, ACTIVIST ACTOR RICHARD GERE IS NOW IN 
THE PROCESS OF PREPARATION FOR THE MOTHER FATHER SON SERIES. THE ACTOR, WHO HAS 

ALWAYS BEEN ACCLAIMED FOR HIS GOOD LOOKS, IS 69 YEARS OLD.

Richard Gere, who became one of the most popular actors in 
the world when he played in Pretty Women, has always been an 
actor who steals the hearts of female audiences. Richard Gere, 
who was awarded the Golden Globe Award for his act in 
Chicago musical, is known as a human rights advocate and a 
charitable activist who believes in the philosophy of Buddhism. 
We had an interview with the successful actor who defies years.

 How do you decide on playing a role?
My approach is intuitional; I feel that the role is mine 
after reading the scenario. Also, who is proposing it is 
important. I ask myself if I want to work with those 
people.

 What is your life philosophy?
I have made big mistakes. You grow in life by 
experimenting everything. However, the key here is to 
learn from your mistakes. I hope to succeed in this test 
called life. 

 You have two children. What would you tell us about 
fatherhood?
Being a father is a great feeling. You cannot replace it with 
anything else. When you have a child in life, you grow 
enough to realize where to stop.

Pretty Women filminde oynadığında tüm dünyadaki en po-
püler aktörlerden bir olan Richard Gere, her zaman özellikle 
kadın izleyicilerin kalbini çalan bir oyuncu oldu. Chicago 
müzikaliyle Altın Küre Ödülü’ne layık görülen Richard Gere, 
Budizm’in felsefesine inanan, insan hakları savunucusu ve 
yardımsever bir aktivist olarak tanınıyor. Yıllara meydan 
okuyan başarılı aktör ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.

 Bir rolü oynamaya nasıl karar verirsiniz?
Ben sezgisel yaklaşırım, senaryoyu okuduğumda rolün 
bana gideceğini hissederim. Bir de teklif edenlerin kim ol-
duğu önemli. Kendime o insanlarla çalışmak isteyip iste-
mediğimi sorarım.

 Hayat felsefeniz nedir?
Büyük hatalar yaptım. Hayatta her şeyi deneyimleyerek 
büyüyorsunuz. Ancak burada anahtar kelime hatalardan 
ders alabilmek. Hayat sınavını doğru dürüst verebilmeyi 
umuyorum.

 İki çocuğunuz var neler söylersiniz? Baba olmak nasıl 
bir duygu?
Baba olmak harika bir duygu hiçbir şeyle değişilmez. Ha-
yatta, çocuğunuz olduğu zaman yeterince büyüyorsunuz, 
o zaman anlıyorsunuz nerede durmanız gerektiğini.

Richard Gere
HOLLYWOOD’UN BUDİST, İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU, AKTİVİST AKTÖRÜ RİCHARD 

GERE, BUGÜNLERDE MOTHER FARHER SON DİZİSİNİN HAZIRLIK SÜRECİNDE. HER ZAMAN 
YAKIŞIKLILIĞI İLE BEĞENİ TOPLAYAN OYUNCU BUGÜN 69 YAŞINDA.

YILLARA MEYDAN OKUYAN AKTÖR 
THE ACTOR WHO DEFIES YEARS

ŞEBNEM KIRCI
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 You won the Golden Globe with Chicago. What was 
the source of your success, your passion for music? 
Yes. I actually wanted to become a musician; however, I 
became an actor. I have studied music but I became 
popular as an actor. Also, the success of Pretty Woman 
meant one more thing for my career; I got to play my own 
composition in the piano in one scene of the movie  

 We should mention that you are also a talented 
dancer…
I got 6 months of dance training for Chicago. You know, 
I also made my talent clear in ‘Shall We Dance’ that I 
played with Jennifer Lopez.

 You are also one of the animal lover actors; what 
would you tell us about it?
I was a boy scout. Animals take a great part in my life. 
You should know that I made a movie called ‘Hachiko” to 
tell the world about animal love. 

 You played in a thriller and became successful. How 
was your experience?
My performance as the star of Arbitrage was highly 
appreciated. I was praised by the American press. 
Cinema critic of Entertainment Weekly Owen 
Gleiberman said, “A true thriller. Gere has never been 

 Chicogo filmi ile Altın Küre Ödülü’nün sahibi oldunuz. 
Roldeki başarınız müziğe olan tutkunuzdan mı 
kaynaklandı?
Evet. Ben aslında müzisyen olmak istiyordum ama oyuncu 
oldum. Zaten müzik eğitimi aldım ama oynadığım küçük roller 
beğenildikçe oyunculukta yükseldim. Ayrıca, Özel Bir Kadın 
filminin başarısının yanında kariyerim için de başka bir anlamı 
var; filmdeki bir sahnede piyanoda kendi bestemi çaldım. 

 Dansa da yeteneğiniz olduğu söylemeliyiz...
Chicogo filmi için 6 ay dans dersi aldım. Bir de biliyorsunuz 
Jennifer Lopez ile oynadığım ‘Shall We Dance’ filminde bu 
yeteneğimi ortaya koymuştum.

 Siz de hayvan dostu oyunculardan birisiniz, neler 
söylersiniz?
Çocukluğumda izciydim. Hayvanlar hayatımda hep büyük 
rol oynadılar. Biliyorsunuz dünyaya hayvan sevgisini anlat-
mak istediğim için yapımcı olarak “Hachiko” filmini çektim. 

 Gerilim filminde de oynadınız ve büyük başarı 
kazandınız, nasıl bir deneyimdi bahseder misiniz?
Entrika/Arbitrage’ın başrol oyuncusu olarak performansım 
çok beğenildi. Amerikan basınında övgüyle karşılandı. En-
tertainment Weekly’nin sinema eleştirmeni Owen Gleiber-
man, “Gerçek bir gerilim. Richard Gere hiçbir rolünü bu 

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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more likable or alive on screen.” Michael Hogan from 
Huffington Post commented: “A Vanity Fair story is 
coming to life.” Peter Travers from Rolling Stone said, 
“First rate… An Oscar caliber Richard Gere…” All these 
comments made me so happy.
  
 How do you approach to a role as an actor?

My mission is to tell stories. I am not the character I 
animate. I first look at the scenario and then the story. 
The effect of the story on the scenario is so important. 
Everyone has different experiences in life and learns 
different things from these experiences, right?
Sometimes, you don’t care about the scenario. Then it is 
all about the role. Sometimes, the bad things you do as a 
requirement of the role might be actually good things. I 
think this is what everyone thinks before starting a new 
project.
 
 Could you give an example?

Let’s say that the main theme of a story is a man and his 
bad decisions. Binding point in the story is the results of 
these bad decisions. People make decisions every day. 
They are not always the right decisions, but they are still 
trying to do their best. So, we should not judge people. I 
do not judge the characters I animate; I can approach 
them with empathy. 

 What do you think about money?
The Citizen Kane gives a nice message: If you want to 
make a lot of money, you make a lot of money. The 
question is what you have to give up for it. You don’t 
have to give up from anything. This is not our subject. I 
want to emphasize once again that being poor doesn’t 
make you a good person. Being rich does not make you a 
bad person either. 

 You have played with many actors until today. 
Could you tell us about an important one of them?
An old friend of mine, Susan Sarandon has always 
impressed me with her great acting. When I work with her 
I realize that knowing each other for a long time is a great 
benefit for us. 

 What was your most unforgettable role?
Norman. I animated Norman Oppenheimer. It was the 
character that affected me the most. The moment I read 
the scenario I realized that I loved it.

 What do you do to take good care of yourself?
Our physical health is as important as our mental health. 
We should exercise for our body health every day and 
meditate for our mental health. I do meditation.

kadar güçlü bir şekilde canlandırmamıştı.” dedi. The Huf-
fington Post’tan Michael Hogan, “Bir Vanity Fair hikayesi 
hayata geçiyor.” diye yorumlarken, Rolling Stone’dan Peter 
Travers da “Birinci sınıf Richard Gere… Tam anlamıyla 
Oscarlık bir performans sergiliyor.” yorumunu yaptı. Tabii 
tüm bu yorumlar beni çok mutlu etti.

 Bir oyuncu olarak role nasıl yaklaşırsınız?
Benim görevim hikayeleri anlatmak. Canlandırdığım karak-
ter ben değilim. Önce senaryoya bakarım, daha sonra da 
hikayeye bakarım. Hikayenin senaryo üzerindeki etkisi çok 
önemli. Her insanın farklı tecrübeleri vardır ve bu tecrübeler-
den öğreneceği farklı bir şeyler olmalı değil mi?  Bazen hikaye-
ye hiç bakmazsınız. O zaman rol ne ise odur. Bazen rol gereği 
yaptığınız kötü şeyler aslında iyi şeyler olabilir. Bence bu, her 
insanın bir projeye başlamadan önce düşündüğü ilk şeydir. 

 Örneklendirir misiniz?
Diyelim ki bir hikayedeki ana unsur, problemleri olan bir 
adam ve bu adamın almış olduğu kötü kararlar. Hikayedeki 
bağlayıcı nokta ise bu kötü kararların sebep olduğu sonuç-
lar. İnsanlar her gün birçok seçim yapmak zorunda kalıyor-
lar. Yaptıkları seçimler her zaman en doğru seçimler olmu-
yor ama ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. 
Dolayısıyla insanları yargılamamak lazım. Canlandırdığım 
karakterleri yargılamam, onlara empatiyle yaklaşabilirim. 

 Para ile ilişkiniz nasıl?
Yurttaş Kane filminin güzel bir mesajı vardır: Eğer çok para 
kazanmak istiyorsanız çok parayı kazanırsınız. Asıl sorun, ne-
lerden vazgeçtiğinizdir. Bir şeyden vazgeçmenize gerek yok. 
Konu bu değil. Tekrar belirtmek isterim ki fakir olmak insanı 
iyi biri yapmaz. Zengin olmak da insanı kötü biri yapmaz.

 Bugüne kadar pek çok iyi oyuncunun partneri oldunuz 
sizin için unutulmaz olan bir tanesinden bahseder misiniz?
Çok eski arkadaşım olan Susan Sarandon inandırıcı oyun-
culuğu ile beni her zaman çok etkiler. Onunla çalışırken 
birbirimizi çok eskiden beri tanıyor olmamızın bize çok 
faydası olduğunu gördüm.

 Oynadığınız karakterlerden en unutulmazı sizin için 
hangisiydi?
Norman filmi. Norman Oppenheimer’ı canlandırdım. Beni 
en çok etkileyen karakter oydu. Senaryoyu okur okumaz 
çok beğendim.

 Kendinize iyi bakmak için ne yaparsınız?
Fiziksel olduğu kadar ruhsal sağlımız da çok önemli. 
Bedensel sağlığımız için spor yaptığımız gibi ruhsal sağ-
lığımız için de her gün meditasyon yapmalıyız. Ben 
meditasyon yaparım.

RÖPORTAJ / INTERVIEW



Altınköy Açık Hava Müzesi; hızlı kentleşme ile 
giderek yok olmaya başlayan köy kültürünün 
yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gayesi 

ile Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen bir projedir. 
Son yapılan eklemelerle 1000 dönüm büyüklüğe ulaşan 
Altınköy Açık Hava Müzesi, Türkiye’nin ilk açık hava köy 
müzesi olma özelliğini taşıyor. Bugün sütün fabrikada 
üretildiğini, salatalığın ağaçta yetiştiğini sanan şehirde 
büyüyen çocuklarımızın, 100 yıl öncesinin doğal köy yaşamını 
öğrenmesi açısından bir okul görevi üstlenen Altınköy Açık 
Hava Müzesi, aynı zamanda bir kentsel dönüşüm projesi. 

ALTINKÖY BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 
350 gecekondunun yıkımı tamamlandıktan sonra Altındağ 
Beşikkaya Mahallesi’nde çalışmaları başlatan Altındağ 
Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, etap etap Altınköy 
Açık Hava Müzesi’ni büyüttü. Yüzlerce ağaç ve bitki dikilen 
alanda, buğday tarlası ve sebze meyve bahçeleri de 
bulunuyor. Köye yayla ve bağ evleri de yapıldı. 

“ÇANTI EVLER” KORUMA ALTINDA 
Altınköy Açık Hava Müzesi Projesiyle, Karadeniz 
Bölgesi’nde kaderine terk edilen “Çantı Evler”e de sahip 
çıkıldı. Türkiye’nin kültür hazinelerinden olan “Çantı Evler”, 
çoğunlukla Karadeniz orman köylerinde inşa edilmiş, hiç çivi 
kullanılmadan yapılan 100-150 yıllık evler.  Bugün ne yazık ki 
korunamadığından fırınlara odun olarak satıldığı için 
kaybolmaya yüz tutmuş bu evler, tek tek söküldü, taşıma 
yöntemi ile Altınköy’e getirildi, tekrar monte edildi, restore 
edildi ve Altınköy içinde korumaya alındı. 

100 YIL ÖNCESİNİN KÖY HAYATI ALTINKÖY’DE 
YAŞATILIYOR
Altınköy’ün kapısı, camisi, çamaşırhanesi, okulu, demir ve 
kalay atölyeleri, bakkalı, hizarı, taş fırını, dokuma atölyesi, 
köy evleri, yel ve su değirmeni, asma köprüsü, köy kahvesi 
ziyarete açık. Yaşayan müze Altınköy Açık Hava 
Müzesi’nde, kaybolmaya yüz tutmuş kimi meslekler de 
yaşatılıyor. Köy içinde çalışan nalbant, kalaycı, dokumacı, 

demirci, değirmenci, fırıncı, köy bekçisi, köy muhtarı, 
kahveci, bakkal, seyis ve çoban bugün şehirlerde pek 
rastlamadığımız ritüelleri günümüze taşıyor.

ESKI KÖY EŞYALARI DA SERGILENIYOR
Bu köyde 100 yıl öncesine ait eşyalar da var. Tırmık, anadut, 
dirgen, dibek, soku, tokaç,  havan, el değirmeni, hereni, 
kuşhane, iği, çotra, sarım tarağı, futun, kulaklı sandık, 
keşkek tokmağı, sıyırgı gibi. Belki birçoğumuzun ismini 
dahi bilmediği bu aletler, Altınköy’ün inşaatı sürerken, 
Altındağ Belediyesi ekiplerince Türkiye’nin farklı köyleri 
gezilerek toplandı. Tüm bu eşyalar, Altınköy Açık Hava 
Müzesi’nde hem evlerin içlerinde, hem açık alanlarda 
sergileniyor. 

HAYVANSIZ KÖY OLUR MU? 
Köy olur da hayvan olmaz mı? Altın Köy Açık Hava 
Müzesi’nin de hayvanları var. Bu köyde koyunlar, kuzular, 
inekler, öküzler, atlar, eşekler, köpekler, kediler, kuşlar, 
ördekler, hindiler, geyikler, ceylanlar, arılar, horozlar, 
tavuklar da var. 

KÖY EVİ KONSEPTİNDE OTEL VE KINA 
KONAĞI YAPILDI 
Çantı evlerin her birine farklı fonksiyonlar yüklendi. Çantı 
evlerden 5 tanesi otel olarak restore edildi. Bir çantı ev ise 
kına konağı olarak restore edilerek dizayn edildi. 

ALTINKÖY MÜZE EVLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Altınköy’ün müzeleri ile de farklılık oluşturduğunu 
söyleyen Başkan Veysel Tiryaki, kendisi bir açık hava 
müzesi olan Altınköy’de farklı farklı müze evler olduğuna 
da dikkat çekti. Altınköy Açık Hava Müzesi’nin kuruluş 
sürecini anlatan fotoğraf ve filmlerin sergilendiği Köy odası 
(enformasyon konağı), yöresel kıyafetlerle birlikte köy 
yaşamının farklı yönleri ile sergilendiği Etnografya Müzesi, 
köyde hem ev içinde hem dışarda kullanılan eşyaların 
sergilendiği Köy Müzesi, köy oyuncaklarından oluşan Köy 
Oyuncakları Müzesi, çocukların geçmişte kalan pek çok 
çocuk oyununu oynayabildiği Çocuk Etkinlik Evi ile Yaban 
Hayatı Tanıtım Müzesi, Altınköy Açık Hava Müzesi’nin 
dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor. 

BAKKAL VE HEDİYELİK EŞYA DÜKKANINDAN 
ALIŞVERİŞ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN
Altınköy’de yetiştirilen%100 doğal ürünlerden alışveriş 
yapmanız da mümkün. Köy bakkalında Altınköy’de 
yetiştirilen pek çok sebze meyve bulabileceğiniz gibi, köy 
ekmeği, süt, yumurta, erişte, tarhana, reçel gibi ürünleri 
satın almanız da mümkün. Hediyelik eşya dükkanında ise 
köy mizansenini hatırlatan pek çok hatıra eşya satın 
alabilirsiniz. 

TÜRKİYE’NİN İLK AÇIK HAVA KÖY MÜZESİ 

ALTINKÖY
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HAYDİ GELİN KÖYÜMÜZE GERİ DÖNELİM
Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden Altınköy Açık Hava 
Müzesi’ne gelen sanatçılar, kaybolmaya yüz tutmuş pek 
çok sanat dalını özellikle çocukların ilgisine sunuyor.
İpek dokuma, çini yapımı, tespih ve bıçak yapımı, lüle 
taşı işleme, boynuz tarak yapımı, kaval yapımı, mozaik 
yapımı, buğday sapı örücülüğü, semer yapımı, keçe 
yapımı ve topaç yapımı bunlardan sadece bir kaçı…
Köylü kadınların çamaşırhanede eski usullere göre nasıl 
çamaşır yıkadıklarını merak ediyorsanız veya demirci 
ustasının demiri ateş üstünde ısıtıp nasıl şekil verdiğini 
görmeyi arzu ediyorsanız ya da çocuklarınıza sütün 
inekten nasıl sağıldığını, buğdayın nasıl una 
dönüştüğünü yerinde görerek öğretmek istiyorsanız, 
Altınköy’deki etkinlikleri takip edin. 
Hem geçmişte bir yolculuğa çıkmak hem de çocuklarınıza 
büyük kentlerde yavaş yavaş yok olan doğal köy 
yaşamının ritüellerini, gelenek göreneklerini anlatmak, 
tüm bunların yanı sıra ailecek, günlük telaşınızdan, 
stresinizden arınıp gün boyu mis gibi köy havası 
solumak istiyorsanız doğru yerdesiniz. 

Altınköy Açık Hava Müzesi 
Beşikkaya Mahallesi 2044. Sokak Altındağ / Ankara 
Tel: 0312 375 15 88
Pazartesi hariç her gün 10:00-19:00 saatleri arasında 
ziyarete açıktır

www.altindag.bel.tr
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GÖKÇEADA

Mustafa’nın Kayfesi’ndeki kocaman çınar ağacının altın-
da, dünyanın geri kalanı size adeta durmuş gibi gelirse 
şaşırmayın. Karadan uzak olmak, bir adaya sığınmak 
böyledir. Bir eski hamamın duvarlarında adanın hika-
yeleri yankılanır ona kulak verin… Karadan haberler 
için sabah ilk feribotu beklemeniz gerekir... Limanın 
sonunda Son Vapur durur, sonunda o aşerdiğiniz, nos-
taljik tatlarla buluşursunuz… Çeşmelerden su akar, 
kana kana içersiniz… Balı saftır, tadı damağınızda ka-
lır… Sabunlar ada kokuludur; adanın zeytinyağı, yağ-
mur suyu ve keçi sütünden yapılır… Günün sonu yakla-
şırken, kayaların üzerine oturun, bir yanda gün batar-
ken bir yanda dolunay doğar…

Do not be surprised, if the rest of the world seems to have stopped 
under the huge plane tree in Mustafa’nın Kayfesi (Mustafa’s 
Coffehouse). Being far from the mainland and finding shelter on 
an island is something like this. Listen to the stories of the island 
echoing on the walls of an old hammam... You need to wait for 
the first ferry in the morning to get news from the mainland... The 
last ferry stops at the end of the harbor and finally you meet with 
the nostalgic flavors that you have been longing for... You quench 
your thirst from the fountains... Honey in the island is pure and 
delicious... Soaps smell like the island because they are made of 
the island’s olive oil, rain water and goat milk... As the end of the 
day approaches, you might want to sit on the rocks; the sun sets 
as the moon becomes full.

BİR MAVİ ADANIN GÜNLÜĞÜ
THE JOURNAL OF A BLUE ISLAND

BERİL ŞEN
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Bir deniz müzesi                                                                                                   
Gökçeada’nın (İmroz) bahse değer bir özelliği varsa, o da 
Ege’nin en büyük adası olması değil, işte verdiği bu keyif-
lerdir. Ada, aynı zamanda dokusunu, yerel kimliğini ve 
özelliklerini koruyabildiği için 2011’de yavaş yaşamı be-
nimseyen ve sürdüren kent ve kasabalara verilen Cittas-
low unvanını aldı. Bu meziyetlerine, Türkiye’nin ilk sual-
tı parkı olduğunu da en büyük harflerle eklemeli. Gökçea-
ada, dünyanın su kaynakları açısından en zengin adaların-
dan biri. Adanın aşırı yapılaşmaya ve düzensiz yerleşime 
karşı koyabilmiş olması, kıyılarının bozulmadan ve denizi-
nin kirlenmeden kalabilmesini sağlamış. Doğası dengeli, 
biyolojik zenginliği yerinde. Gökçeada ile Saros Körfezi 
arasında zengin balık yatakları bulunuyor ve bu iki bölge 
Karadeniz ve Akdeniz arasındaki canlıların geçiş yolu üze-
rinde olduğundan birçok deniz canlısı üreme ve yumurtla-
ma dönemlerini burada geçiriyor. Ada civarında Akdeniz 
Foku gibi nesli tükenen deniz memelilerine de rastlanıyor. 
Özellikle yunuslar Çanakkale - Gökçeada arasında sefer 
yapan feribotlara eşlik ediyor. Mayıs-Haziran aylarında 
Kaşalot türü balinalara rastlanıyor. Kirlenmemiş ve bozul-
mamış doğasıyla Gökçeada adeta bir deniz müzesi.

İlk ve tek sualtı parkı                                                                                                
Gökçeada Sualtı Parkı, Türkiye’nin ilk ve tek sualtı parkı 
olma unvanına sahip. Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı 
(TÜDAV) tarafından 1999 yılında park ilan edilen alan, 
adanın kuzeydoğusunda, Kaleköy ve Kuzulimanı arasında 
yer alıyor. Kıyıdan 1 deniz mili uzunluğunda, denizden 

A marine museum
If Gökçeada (İmroz) has a characteristic worthy of mentioning, it is 
not just being the Aegean's greatest island, but also the pleasures 
of it. The island also received Cittaslow title given to towns and 
cities that embraced and sustained slow life in 2011 as it was able 
to protect its local identity and features. We should also add that 
it is Turkey's first underwater park. Gökçeada is one of the richest 
islands in terms of the world's water resources. The island has been 
able to resist dense housing and irregular settling, allowing the 
coast to remain undisturbed and the sea to remain 
uncontaminated. The natural balance and the biological 
richness are in place. There are rich fisheries between 
Gökçeada and Saros Bay, and since these two regions are on 
the passageway of the sea creatures between the Black Sea 
and the Mediterranean, many species spend their breeding 
and spawning periods here. In the vicinity of the island, there 
are also endangered marine mammals such as the 
Mediterranean Seals. Especially the dolphins, they 
accompany the ferryboats between Çanakkale and Gökçeada. 
Sperm whales are seen between May and June. With its 
unspoiled and undisturbed nature, Gökçeada is literally a 
marine museum.

First and only underwater park
Gökçeada Underwater Park has the title of being Turkey's 
first and only underwater park. The area that was declared 
as a park area by Turkey Marine Research Foundation 
(TUDAV) in 1999 takes place in the northeast of the island 
between Kaleköy and Kuzulimanı. It covers an area of 1 200 metre açıklığında bir alanı kapsıyor. Yelkenkaya ile 

Çiftlik Koyu arasında yer alan, içinde su altı mağara girişle-
ri de olan ve Akdeniz Foku dahil pek çok deniz canlısı için 
habitat olma özelliği taşıyan bir bölge. Gökçeada civarında  
koruma altına alınmış şu türlere de rastlanıyor: Akdeniz 
Foku, Deniz Çayırları, Triton, Böcek, Pina, Yunuslar, İsper-
meçet Balinası, Deniz Kaplumbağası vb. gibi. Gökçeada 
sualtı parkında çekirdek bölge ve bunu saran tampon bölge 
olmak üzere iki bölge bulunuyor. Tampon bölge olan ve 
bölgeye karadan en kolay ulaşılabilen nokta olan Yıldız-
koy’da yüzme ve balık tutmaya izin verilmiş. Burada şnor-
kelle denizaltını seyretmek mümkün. Diğer bölgelerde av-
lanmak yasak, dalış için izin almak gerekiyor. Parkta resmi 
olarak rehberli dalış ve eğitim gezileri düzenlenmiyor. 
Gökçeada Dalış Merkezi aracılığıyla Gökçeada Sualtı Milli 
Parkı’nda dalış yapmak için başvurmak mümkün. 

Özlenen mavilik 
Gökçeada, bakir koylarıyla, deniz tutkunlarının mumla 
aradığı, özlenen bir özelliğe sahip. Ancak cennetini arayan-
ların, toprak yollara girmeyi göze alması gerekiyor. Adanın 
hakim rüzgarı kuzeyden, güney kıyıları ise rüzgarsız ve sa-
kin. Kuzey kıyılarının rüzgarsız olduğu zamanlarda, özel-
likle sualtı parkında bulunan Yıldızkoy, bir akvaryum gibi 

nautical mile along the shore and 200 meters offshore. It is a 
region between Yelkenkaya and Çiftlik Bay, with underwater 
cave entrances and a habitat for marine life including 
Mediterranean Seals. There are also the following species under 
protection in the vicinity of Gökçeada: Mediterranean seals, 
sea grass beds, triton, crawfish, pinna, dolphin, sperm whale, 
sea turtle and so on. Gökçeada underwater park has two 
regions, the core region and the surrounding buffer zone. In 
Yıldızkoy, which is the buffer zone and the easiest point to 
reach from the mainland, swimming and fishing are allowed. 
It's possible to snorkel here. Fishing in other areas is 
forbidden, and you need permission to dive. The park does 
not officially provide guided diving and educational 
excursions. It is possible to apply for diving in National 
Gökçeada Underwater Park through Gökçeada Diving 
Center.

The blue for which is longed
Gökçeada has a feature, with its virgin shores, that sea lovers 
look for. However, those seeking the paradise must endure to 
enter the dirt roads. The dominant wind of the island is from 
the north, while the southern coast is calm. At times when 
the northern coast is windless, Yıldızkoy, located at the 
underwater park, is inviting like an aquarium. Aydıncık 
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davetkar. Aydıncık (Kefaloz) Plajı altın rengi kumsalıyla 
“Kuzey Ege’nin Patarası” olarak anılıyor. Burada yemek 
ve konaklama tesisi var. Son yıllarda özellikle Bulgar sörf-
çülerin buranın rüzgarlı ama dalgasız denizini keşfetme-
siyle, yönünü İzmir-Alaçatı’dan buraya çeviren çok oldu. 
Plajın yakınında şifalı çamuru ile ün yapmış Tuz Gölü ve 
Akdeniz’dekilerle karşılaştırınca mütevazı bulunan, biti-
şik iki kaya mezarı yer alıyor. Kuzey rüzgarı ne kadar kuv-
vetli olursa olsun Laz Koyu’nun denizi çarşaf gibi. Adanın, 
batı ucunda gidebileceğiniz en son nokta ve en bakir koyla-
rından Gizli Liman, kişiye özelmişcesine sakin. Arkasında-
ki çam ve zeytin koruluğu, ince kumu, cam gibi denizi ve 
ilginç kaya oluşumlarıyla, heyecan verici küçük bir koy. 
Gökçeada Sualtı Milli Parkı’nın, karadan denize girilebile-
cek tek koyu Yıldızkoy’dan başka, kuzey kıyılarda yüzüle-
bilecek pek bir kumsal yok. Kuzey rüzgarı etkisini azalttı-
ğında buranın denizi yağ gibi oluyor. Burada şnorkelle 
yüzme fırsatını kaçırmamalı çünkü deniz flora ve faunası 
koruma altında olduğundan çok bakir. 7 km’lik, çam or-
manlarının içinden geçen bir yol, adanın kuzey kıyılarından 
denize girilen, taşlık, doğal Marmaros’a ulaşır. Bu civar 
Marmaros Şelalesi gibi doğal güzelliklere sahip. 

(Kefaloz) Beach is known as "The Northern Aegean's 
Patara". There are dining and accommodation facilities 
here. In recent years, especially when Bulgarian surfers 
discovered the windy weather but calm waters of this beach, 
many people changed their route from İzmir-Alaçatı to here. 
Near the beach, there are two adjacent rock tombs, which are 
modest in comparison to those in the Mediterranean, and 
Salt Lake, famous for its healing mud. No matter how strong 
the north wind is, the sea at Laz Bay is a millpond. The Secret 
Port (Gizli Liman), which is the westernmost point of the 
island is very quiet and among the undisturbed bays of the 
island. It is an exciting small bay with fine sand, clear waters, 
interesting rock formations and the pine and olive groves in 
the background. Gökçeada Underwater National Park does 
not have many beaches to swim at the northern coast, other 
than the only bay Yıldızkoy. The sea in this place is calm and 
clear the north wind loses its effect. You should not miss the 
opportunity to snorkel here because the underwater flora and 
fauna are so beautiful since this place is under protection. A 7 
km long road through the pine forests leads to stony Marmaros, 
where you can swim in the north coast of the island. It has 
natural beauties such as Marmaros Falls.
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Geçmiş zaman olur ki                                                                                                          
Adayı gezdim ve atmosferini hissettim, diyebilmek için, 
Rum köylerinin taşlı yollarında dolaşmak ve kahvelerinde 
bir dibek kahvesi içmek şart. Bu köyler, deniz meraklısı 
olmayanları doyuracak kadar ilginç. Eski adıyla İmroz, 
Rum halkının yüzyıllar boyu yaşam sürdüğü, iz bıraktığı 
bir ada olmuş. Bademli, Zeytinli, Tepeköy ve Dereköy, 
nüfusun çoğunluğunun Rum olduğu, koruma altındaki 
köyler. Kaleköy’de ise hiç Rum yaşamıyor. Bir zamanlar 
köyleri, korsan saldırılarından korumak için denizden 
uzak, yüksek tepelere kurarlarmış. Bu nedenle, Kale-
köy’ün limanı dışında, ada kıyılarında yerleşim yok. Feri-
bottan Kuzulimanı’nda inilse de ilk yerleşim yeri 7 km 
mesafede, deniz kıyısındaki tek yerleşim Kaleköy Limanı. 
Kuzulimanı’nın hemen solundaki Kaşkaval Burnu, halk 
arasında “peynir kayalıkları” olarak adlandırılan çarpıcı 
oluşumlar. Ancak denizden görülebilen, merdiven basa-
mağı şeklindeki bu katmanlı kayalar, birbirinin üzerine 
dizilmiş peynir kalıplarını andırıyor. Yükseklere kurul-
muş köylerin manzaraları görmeye değer. Tepeköy yo-
lunda, köye sapmadan varacağınız Çınaraltı’ndan Sema-
direk Adası’na ve uçsuz bucaksız Ege Denizi’ne bakın. 
Buradaki 625 yaşındaki çınar ağacı da gerçekten büyüleyi-
ci. Yukarı Kaleköy’deki Ceneviz Kalesi kalıntıları arasın-
dan adanın manzarasını seyredin. 

Once upon a time
In order to tell that I have visited the island and felt its 
atmosphere, it is imperative that you walk around the stony 
roads of the Greek villages and drink a small cup of coffee in 
their cafes. These villages are so interesting that they will even 
satisfy those who are not big fans of sea vacations. With its 
former name, İmroz has become an island where the Greek 
people have lived for centuries and left their mark. Bademli, 
Zeytinli, Tepeköy and Dereköy are the protected villages where 
the majority of the population is Greek. There is no Greek living 
in Kaleköy. Villagers used to set up villages at high peaks away 
from the sea to protect them from pirate attacks once upon a 
time. For this reason, there are no settlements on the shores of 
the island, except for the port of Kaleköy. Although the ferry 
lands at Kuzulimanı, the closest settlement is 7 km away. 
Kaleköy Port is the only settlement on the seashore. Cape 
Kaşkaval, just to the left of the Kuzulimanı, is a striking 
formation called "cheese rocks" by the locals. These layered 
rocks in the shape of a ladder, visible only from the sea, resemble 
cheese molds lined up on top of each other. The view of the 
villages established in the highlands is worth seeing. On the way 
to Tepeköy, watch the view of Samadirek Island and the endless 
Aegean Sea from Çınaraltı. The 625-year-old plane tree is 
really fascinating here. Watch the scenery of the island among 
the remains of the Genoese Castle located in Upper Kaleköy.
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Lezzetin ustaları
Adanın kayda değer bir mirası var; mutfağı. Yabani otlar 
ve zeytinyağı önemli malzemeler. Özellikle et denince 
buranın, Türkiye’de kırmızı etin en lezzetli ve bol olduğu 
yerlerden biri olduğuna değinsek abartmış olmayız. Te-
pelerde yetişen yabani kekiklerin bunda payı büyük. 
Adada, oğlak tandır, buharda oğlak, kuzu kapama gibi 
yemekler ağırlıklı olsa da zeytinyağında kızartılan kılıç 
balığı da adanın tadı. Zeytinliköy’de Rumlar’a özgü bir 
çeşit peynirli pizza olan Cicirya’yı ve Barba Hristo’nun 
sakızlı muhallebisini tadabilirsiniz. Sakızlı muhallebi 
denince, Rum mutfağında akan sular durur. Kekik balı da 
alışveriş listenizde ise Gökhan’ın Bal Çiftliği’nde orga-
nik ve ödüllü balı tatmalısınız. 
Türkiye’nin en batı ucunda, güneşin en son battığı yer-
de… Türkiye’nin en büyük ve doğal su kaynakları açısın-
dan da Ege’nin en zengin adası… Ama bunların hiçbiri 
Mustafa’nın Kayfesi’ndeki dibek kahvesinin ve Musta-
fa’nın kendi elleriyle hazırladığı sakızlı muhallebinin ta-
dını vermiyor kuşkusuz. Yola çıkın, göreceksiniz; tanı-
dıkça, yaşadıkça, insanlarıyla lezzetleniyor Gökçeada…

Masters of flavor
The island has a remarkable heritage: its cuisine. Wild herbs 
and olive oil are important ingredients. When meat is the 
subject, we can tell that this place is among the places where you 
can eat the most delicious red meat in Turkey. The wild thyme 
that grows in the hills has a big share in it. Although goat and 
lamb meat dishes are predominant in the island, swordfish deep 
fried in olive oil is also among the delicious tastes of the island. 
At Zeytinliköy, you can taste Cicirya, a type of Greek pizza with 
cheese, and the mastic pudding of Barba Hristo. Mastic pudding 
is very popular among the Greek desserts. If thyme honey is in 
your shopping list, you should taste organic and awarded honey 
at Gökhan's Honey Farm.
In the westernmost point of Turkey, where the sun sets the 
latest... Turkey's largest and richest island in the Aegean in 
terms of natural water resources... But none of them offers the 
same taste of the coffee at the Mustafa'nın Kayfesi and the 
mastic pudding prepared by Mustafa. Explore more of the 
island and you will see that Gökçeada becomes more delicious 
as you mingle with the locals, as you get to know the place, and 
as you get to experience it more.
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WHO CAN DO PILATES AND HOW?

PİLATESİ 
KİMLER NASIL YAPABİLİR?

BURCU AKKAN

Pilates is a great exercise method that uses body's own 
weight and strengthens and tightens both our spine and 
body by working our muscles in an even and balanced way. 
This method, found by Joseph Hubertus Pilates born in 
Germany, aims to build a balanced and healthy muscle 
structure and thus a healthy body by exercising and 
flexing the body equally with the method of contrology.
Pilates Instructor Muharrem Sezgin says that the body 
has an extraordinarily complex system of organizing, 
"All systems consist of organs and tissues and work with 
a unique physiological structure. Each of the systems is 
alive with motion."
Korhan Hondoroglu, who told us that he starts each 
Pilates matt lesson with Hundred, also stated that the 
body starts to ask for more oxygen at this point and said, 
"As we continue to move, our breath deepens, the 
pressure in the chest cage decreases while the pressure 
inside the abdomen increases. Our blood circulation also 
reacts to this new situation. 
Our heart rate goes up and our blood circulation 
increases. Blood will carry fresh oxygen to your muscles. 
With the oxygen reaching the tissues, the body relaxes 
and feels good. With motions, there will be some changes 
in the body."

SAĞLIK / HEALTH

Pilates, vücut ağırlığı kullanılarak yapılan, kaslarımızı 
eşit ve dengeli bir şekilde çalıştırarak omurgamızı ve 
vücudumuzu kuvvetlendirip sıkılaştıran harika bir eg-
zersiz yöntemi. Alman asıllı Joseph Hubertus Pilates 
tarafından bulunan bu metod, kontroloji yöntemiyle 
vücudu eşit şekilde çalıştırıp esneterek dengeli ve sağ-
lıklı bir kas yapısı ve dolayısıyla sağlıklı bir beden inşa 
etmeyi hedefliyor. 
Pilates Eğitmeni Muharrem Sezgin, vücudun olağanüs-
tü kompleks bir sistem organizasyonuna sahip olduğu-
nu belirterek, “Bütün sistemler, organlar ve dokulardan 
meydana gelmekte ve kendine özgü bir fizyolojik yapı 
ile çalışmaktadır. Sistemlerin her biri de hareket ile ha-
yat bulmaktadır.” diyor.
Pilates Mat dersine Hundred ile başladıklarını anlatan 
Korhan Hondoroğlu da bu sayede vücudun daha fazla 
oksijen istemeye başladığını kaydederek, “Harekete 
devam ettikçe nefesimiz derinleşir, göğüs kafesindeki 
basınç düşerken karın içindeki basınç artar. Kan dolaşı-
mımız da bu yeni duruma reaksiyon gösterir. Kalp atım 
hızımız yükselir ve kan dolaşımımız artar. Kan taze ok-
sijeni kaslarına taşır. Oksijenin dokulara ulaşması ile 
vücut rahatlar ve iyi hisseder. Hareketle birlikte vücut-
ta bir takım değişiklikler olur.” ifadelerini kullanıyor. 

“FOR A HEALTHY LIFE AND A PROPER SPINE STRUCTURE, EXERCISES THAT FOCUS ON THE MUSCLES 
AND STRETCH THEM WHILE ALSO PROTECTING THE SPINE LIKE PILATES SHOULD DEFINITELY BE 

DONE.”

“SAĞLIKLI BİR YAŞAM VE DÜZGÜN BİR OMURGA YAPISI İÇİN PİLATES EGZERSİZLERİ GİBİ 
KASLARA EŞİT VE DENGELİ BİR ŞEKİLDE ODAKLANAN, OMURGAYI KORUYAN, KASLARI 

ESNETİP UZAMASINI SAĞLAYAN ÇALIŞMALAR KESİNLİKLE YAPILMALIDIR.”
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HAMİLELİKTE EGZERSİZ VE PİLATES
Hamilelikte egzersiz günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası-
dır. Egzersiz düzenli yapıldığı takdirde vücudu hamileliğin 
bazı olumsuz etkilerinden korur. Daha da önemlisi zihinsel 
ve psikolojik olarak rahatlık sağlar. Egzersiz birçok kadının 
yaşam tarzının bir bölümünü oluşturur. Bununla birlikte, 
hamilelik esnasında bazı egzersiz formlarının güvenliği 
hakkındaki kurumsal kaygılar, hamilelik esnasında oluşan 
fizyolojik değişiklikler nedeniyle artmıştır. Hekim, egzersiz 
başlamadan önce, medikal ve doğum ile ilgili herhangi bir 
sakıncanın olup olmadığını taramalıdır. 

HAMİLELİKTE DOĞRU YAPILAN EGZERSİZİN 
FAYDALARI NELERDİR?
• Hamilelikte oluşabilecek bel ağrısı, kabızlık, bacaklarda 
şişlik problemlerini en aza indirir.
• Hamilelikte gelişebilecek şeker hastalığından korur veya 
tedavi eder.
• Hamilenin duruşunu geliştirir.
• Moral olarak hamileyi anneliğe hazırlar, doğum kor-
kusunu azaltır.
• Kas gücünü, elastikiyetini ve dayanıklılığını arttırır.
• Dengeyi korur ve düşük riskini azaltır.
• Egzersiz yapmak ağrı eşiğini yükseltir.
• Gerilmiş ve sarkmış sırt, karın ve boyun kaslarının yeni-
den esneklik kazanmasını sağlar.
• Kısalmış bel ve göğüs kaslarını esnetir.
• Zihinsel ve psikolojik rahatlık sağlar.
• Egzersizler daha rahat bir doğum yapılmasını sağlar.

PİLATES’İ KİMLER YAPABİLİR?
Sezgin ve Hondoroğlu’na göre; pilates çalışmalarını 
herkes yapabilir. Sporcular, gençler, yaşlılar, hamileler, 
çocuklar tarafından rahatça yapılabilir. Sağlıklı bir ya-
şam ve düzgün bir omurga yapısı için pilates egzersizle-
ri gibi kaslara eşit ve dengeli bir şekilde odaklanan, 
omurgayı koruyan, kasları esnetip uzamasını sağlayan 
çalışmalar kesinlikle yapılmalıdır. Pilates egzersizleri 
bu yaklaşımda olan ve sağlık için yapılması şart olan 
egzersizleri içerir. 
•  Postür (duruş) bozuklukları olan bireylerle (lordoz, 
kifoz, skolyoz vs…)
• Omurga ve eklem rahatsızlıkları olan bireylerle (dok-
tor kontrolüyle).
• Hamilelik öncesi döneminde ve hamilelik döneminde
• Obezite, diyabet ve astım rahatsızlıkları olan bireylerle
• Sakatlıkları olan sporculara tedavi sonrası rehabilitas-
yon sürecinde pilates çalışmaları yapılmaktadır.

PİLATES’İN FAYDALARI NELERDİR?
Pilates egzersizleri kasları esnetir. Omurganın sağlıklı 
yapısını sağlar. Hareketsizliğin yol açtığı kronik hasta-
lıkları engeller. Fit bir görünüm sağlar ve sıkılaştırır. 
Postürel farkındalığı arttırır ve duruş bozukluklarını 
engeller. Yaşam kalitesini arttırır. Yaşlanmayı azaltır. 
Kaslarda kuvvet artışı sağlar. 

WHO CAN DO PILATES?
According to Sezgin and Hondoroğlu; anyone can do pilates. It 
can be done easily by athletes, young people, elderly people, 
pregnant women, and children. For a healthy life and a proper 
spine structure, work-outs that focus on the muscles equally 
and balanced like the pilates exercises, which protect the spine 
and stretch and tightens the muscles must definitely be done. 
Pilates exercises involve exercises that are essential to this 
approach and that must be done for good health.
Pilates exercises can be done with
• Individuals with postural dysfunctions (lordosis, kyphosis, 
scoliosis, etc.)
• Individuals with spinal and joint disorders (under 
doctor-control)
• Individuals who are pregnant and before their pregnancy 
• Individuals with obesity, diabetes and asthma
• Athletes with disabilities after treatment during the 
rehabilitation process 

WHAT ARE THE BENEFITS OF PILATES?
Pilates exercises stretch your muscles. They provide the healthy 
structure of the spine. They prevent chronic illnesses caused by 
inactivity. Pilates exercises provide a fit appearance and 
tighten the body. They increase postural awareness and prevent 
postural disorders. Doing pilates increases the quality of life, 
slows down the aging process. It increases muscle strength.

EXERCISE AND PILATES DURING PREGNANCY 
Exercise during pregnancy is an integral part of everyday 
life. If exercise is done regularly, it protects your body from 
some negative effects of your pregnancy. Even more 
importantly, it gives mental and psychological comfort. 
Exercise forms a part of lifestyle of many women. However, 
institutional concerns about the safety of some exercise 
methods during pregnancy have increased due to 
physiological changes during pregnancy. Before starting an 
exercise program, your physician should scan for medical 
concerns. 

WHAT ARE THE BENEFITS OF THE RIGHT EXERCISE 
METHOD DURING PREGNANCY?
• Lowers back pain, constipation, swelling problems that 
can occur during pregnancy
• Protects or treats diabetes mellitus that may develop 
during pregnancy
• Improves your posture
• Prepares the expectant mother for motherhood, reduces 
the fear of birth
• Increases muscle strength, elasticity and durability
• Maintains balance and reduces the risk of miscarriage
• Exercise raises the threshold of pain
• Allows the tense and sagging abdominal and neck muscles 
to gain resilience
• Stretches shortened waist and chest muscles
• Provides mental and psychological comfort
• Exercises provide a more comfortable birth
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Muharrem Sezgin

Korhan Hondoroğlu



GREECOLOGY’NİN EXECUTIVE ŞEFİ GÖKHAN SATIK, ZİHNİNDE HAYAL ETTİĞİ HER BİR 
SPESİYALİ HEM KULLANDIĞI MALZEMELER HEM DE FARKLI SUNUM TEKNİKLERİYLE GÖRSEL 

BİR ŞÖLENE DÖNÜŞTÜRÜYOR.

ÖNCE HAYAL EDİYOR SONRA 
SUNUYOR

Greecology that combines the Greek dishes flavored with 
the unique spices of the Mediterranean kitchen and a 
modern and urbanized interpretation of the ancient Greek 
architecture serves in Maslak 1453 in İstanbul. We talked 

about their concept to reach the large masses 
with executive chef Gökhan Satık who 

presents various specialties with 
different presentation techniques, 

adding spirit to Greecology.  

From being a cook on a ship to 
becoming an executive chef
Greecology that welcomes its 
guests with the magnificence 
of the columns of the ancient 
Greek temples at the entrance 
attracts attention not with 

only its delicious specials but 
also with its original architecture. 

The curtain system of the place 
consists of materials that resemble 

the ancient Greek clothes and their 
colors, offering a mystic ambience to the 

guests. The decoration that refers to 'picked' or 
'being picked up' people, items and objects is inspired by 
the word 'elas' that means 'picked up things'. What make 
this place different are the specials of executive chef 
Gökhan Satık who creates wonders with his magic touch.
Satık, who is 29, has been in this business for 9 years. 
Satık who began to practice the profession as a cook on 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

IMAGINES FIRST; PRESENTS LATER
EXECUTIVE CHEF OF GREECOLOGY GÖKHAN SATIK TRANSFORMS EACH OF HIS SPECIALS 

THAT HE IMAGINES INTO A VISUAL FEAST BOTH WITH THE DIFFERENT PRESENTATION 
TECHNIQUES AND THE INGREDIENTS HE USES.

Akdeniz mutfağının özgün baharatlarıyla çeşnilendirilmiş 
Yunan lezzetlerini, eski Yunan mimarisinin modern ve 
şehirli yorumuyla birleştiren Greecology, İstanbul’da 
Maslak 1453 bünyesinde hizmet veriyor. Greecology’ye 
ruhunu veren, birbirinden lezzetli spesiyalleri 
farklı sunum teknikleriyle harmanlayarak 
sunan executive şef Gökhan Satık ile 
nasıl bir konsepte yatırım yaparak 
geniş kitlelere ulaştıkları hakkında 
konuştuk.

Gemilerde aşçılıktan 
executive şefliğe
Eski Yunan tapınaklarının 
heybetli sütunlarıyla girişte 
misafirlerini karşılayan Gree-
cology, sadece lezzetli spesiyal-
leriyle değil, orijinal mimarisi 
ile de beğeni topluyor. Mekânın 
perde sistemi, materyal olarak 
kullanılan ve eski Yunan’da giyilen 
kıyafetlerin malzemesi ve tonlarından 
oluşturulduğu için hedef kitlesine mistik 
bir atmosfer vaat ediyor. “Toplananlar” anlamı-
na gelen “Elas” kelimesinden yola çıkılarak oluşturulan 
dekorasyon, “toplanan” & “toplatılan” insan, nesne ve 
eşyalar üzerine atıfta bulunuyor. Mekânı farklı kılan en 
önemli detay ise executive şef Gökhan Satık’ın doku-
nuşlarıyla harikalar yarattığı spesiyalleri… 
26 yaşındaki Satık, 9 yıldır bu mesleği icra ediyor. Aşçı-
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“Greecology, lezzetli ana 
spesiyallerinin yanı sıra zengin 

peynir ve şarküteri seçeneklerinin ev 
yapımı reçellerle kombine edildiği 

kahvaltısıyla da öne çıkıyor.”

“The breakfast menu of Greecology where 
they serve a combination of a rich variety 
of cheeses, deli products, and homemade 

fruit jams is very popular as well as 
their main specials.”
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Ingredients for meat: 3 veal chops, 2 onions, 2 
celeries, 1 carrot, 6 cloves of garlic, 10 grams of 
dried fennels, 4-5 stems of fresh thyme. 
Ingredients for orzotto to be served with the 
meat: 500 grams of orzo, 100 grams of finely sliced 
red onions, 100 grams of mushrooms cut into 
quarters, some veal stock to taste the orzo, 100 
grams of cherry tomatoes, one stem of fresh 
rosemary.
Directions: Pan sear the veal chops after rubbing 
with salt and pepper. Caramelize the vegetables 
after slicing. Place them all together into a casserole 
dish. Place the rack of veal on top. Taste with thyme 
and fennel. Bake in the oven at 175 degrees for 6 
hours. Brown the orzo in a pan with olive oil. Add 
the red onions, garlic, and veal stock and cook. In a 
separate pan, sauté the cherry tomatoes and 
mushrooms. Mix them with the orzo. Add two 
pieces of butter to capture the consistency you 
desire. Finally, decorate with the rosemary leaves 
and serve. Enjoy!

Et için malzemeler: 3 kalem dana kaburga, 2 adet 
kuru soğan, 2 adet kereviz, 1 adet havuç, 6 diş sarım-
sak, 10 gram kuru rezene, 4-5 dal taze kekik.
Etle sunulacak orzotto için malzemeler: 500 gram 
arpa şehriye, 100 gram ince doğranmış kırmızı soğan, 
100 gram dörde bölünmüş mantar, arpa şehriyeyi 
lezzetlendirmek için kullanılan kaburganın suyu, 100 
gram çeri domates ve bir dal taze biberiye.
Hazırlanışı: Dana kaburgayı tuz ve biber ile ovaladık-
tan sonra tavada mühürleyin. Sebzeleri doğrayıp 
güzelce karamelize edin. Ardından derin bir fırın kabı-
na alın. Üzerine dana kaburgayı yerleştirin. Kekik ve 
rezene ile lezzetlendirdikten sonra 175 dereceli fırında 
6 saat pişirin. Eti servis etmek için hazırlayacağınız 
arpa şehriyeyi tavada zeytinyağında hafifçe pembe-
leştirin. Daha sonra kırmızı soğan ve sarımsağı ekle-
dikten sonra kaburga suyu ile pişirin. Ayrı bir tavada 
mantar ve çeri domatesi soteleyin. Orzo ile karıştırın. 
İstediğiniz kıvamda olması için ise iki parça tereyağı 
ilave edin. Son olarak biberiye yapraklarını ekleyerek 
servis edin. Afiyet olsun.

ships had also attended the Mutfak Sanatları Academy 
(Culinary Arts Academy). Satık, who stated that he has 
been working for Greecology for one year, says, "After I 
have started working here, I had the opportunity to get to 
know better this geography in which we live. I had worked as 
a cook at fine dining restaurants, hotel kitchens out of town 
and international cruise ships. I have been the executive 
chef of Greecology since May 2017. We have been working 
on developing our menu and service since the first day."

New special experiments continue with speed
By the way, let us mention... Greecology was first 
opened in Cihangir in June 2015. The second branch of 
the place has been serving in Maslak 1453 since February 
2018. Expressing that Greecology being the first 
example, in Turkey, of the Modern Greek cuisine, which 
is widespread in Europe and America, Satık says, "The 
Greek Cuisine does not only consist of tavern and 
appetizers. Greecology fills this gap with its delicious 
specials. Their most popular dishes are the Cretan 
spread with cantaloupe, zucchini patties, souvlakis, 
moussaka, rack of veal youvetsi and honey octopus. We 
recently added fillet of steak with nuts and quinoa 
tabbouleh to our menu. Our R&D works continue 
towards the summer menu. My team consists of 10. We 
serve with a team of 20 including the servers. We appeal 
to a special clientele whose sense of quality increase 
with every passing day in Turkey where the dining sector 
grows rapidly. I have been working at a high pace for a 
long time now. I spend most of my time in the kitchen. 
However, when I leave the kitchen that does not mean 
that my job is done; I start planning for the next day 
immediately."   

lığa gemilerde başlayan Satık, bu alanda kendini daha da 
yetiştirmek için Mutfak Sanatları Akademisi’ne de gitmiş. 
Son bir yılını Greecology’ye ayırdığını belirten Satık, “Burada 
çalışmaya başladıktan sonra içinde bulunduğumuz coğrafya-
yı daha yakından tanıma fırsatı buldum. Daha önce şehir dışı 
fine dining restoranlarda, otel mutfaklarında ve uluslararası 
gemilerde aşçı olarak çalıştım. Mayıs 2017’den bu yana Gre-
ecology’nin executive şefiyim. İlk günden bu yana mönümü-
zü ve servisimizi geliştirmeye çalışıyoruz.” diyor.

Yeni spesiyal denemeleri tüm hızıyla devam ediyor
Bu arada hemen hatırlatalım… Greecology ilk kez Haziran 
2015’te Cihangir’de açıldı. Mekânın ikinci şubesi ise Maslak 
1453’te, Şubat 2018’den bu yana hizmet veriyor. Greeco-
logy’nin özellikle Avrupa ve Amerika’da yaygınca görülen 
modern Yunan mutfağının Türkiye’deki ilk örneği olduğu-
nu dile getiren Gökhan Satık, “Yunan mutfağı sadece taver-
na ve mezeden ibaret değil. Greecology, bu boşluğu lezzetli 
spesiyalleri ile dolduruyor. Mekânın en çok tercih edilen 
spesiyalleri ise kavunlu Girit ezme, kabak mücver, souvla-
kiler, ana yemeklerden ise musakka, dana kaburga youvetsi 
ve balllı ahtapot... Mönümüze yakın zamanda fıstıklı dana 
bonfile ve kinoa kısır gibi yeni lezzetler de ekledik. Yaz mö-
nüsüne yönelik Ar-Ge çalışmalarımız ise devam ediyor. 
Mutfak ekibim 10 kişiden oluşuyor. Servis personeli de 
dahil olmak üzere toplamda 20 kişilik bir ekiple hizmet ve-
riyoruz. Türkiye’de hızla büyüyen yeme-içme sektöründe, 
kalite algısı da gün geçtikçe yükselen özel bir müşteri kitle-
sine hitap ediyoruz. Uzun zamandır çok yoğun ve tempolu 
bir şekilde çalışıyorum. Günümün çoğu mutfakta geçiyor. 
Mutfaktan çıktıktan sonra da mesaim bitmiş sayılmıyor 
çünkü diğer günün eksiklerini, yapılması gerekenlerini 
planlıyorum.” yorumunda bulunuyor.

GREECOLOGY EXECUTIVE ŞEFİ GÖKHAN SATIK’TAN DANA KABURGA YOUVETSİ TARİFİ
RACK OF VEAL YOUVETSI RECIPE BY EXECUTIVE CHEF OF GREECOLOGY GÖKHAN SATIK

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN
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Values the knowledge and experience
Emphasizing that each section in his kitchen has an order 
of its own, Gökhan Satık continues to his words, "The most 
important thing when it comes to my team in the kitchen is 
the correct way of communication. The team members must 
have a healthy coordination between them, which functions 
correctly. This order must not be spoiled. My principal is to 
bring forward all the elements that make up the plate I 
imagine in my mind and reflect each ingredient's taste to our 
guests in the most special way possible. In other words, I 
imagine first and turn it into a reality later. The most 
important tip that I can give to the young people who would 
like to make a career in this profession is to develop themselves 
more and more with every passing day. Signing under 
different presentations by putting the relation of knowledge 
and experience in the center of my career has always been my 
goal. I recommend the same dynamic to other young chefs. 
The most important secret to being successful in the kitchen 
is to define no borders. Do not create obstacles for you; focus 
on experiences that will carry you always one step further in 
this sector. A chef should value human relations in order to 
become a successful executive."       
Gökhan Satık who entered the kitchen this time for the 
Raillife readers made the most popular dishes of Greecology: 
Falafel gyro, feta pappardelle, grilled salmon, lamb 
souvlaki, and rack of veal youvetsi...

Bilgi ve tecrübeye büyük önem veriyor
Mutfağında her bölümün kendi düzenine sahip olduğunu 
vurgulayan Gökhan Satık, sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Mutfak ekibinde en önem verdiğim konu, doğru iletişimin 
kurulması. Ekip arasında mutlaka sağlıklı işleyen bir koor-
dinasyon olmalı… Bu düzenin bozulmaması gerekiyor. 
Yemek yaparken ise zihnimde tasarladığım tabağı oluştu-
ran tüm öğeleri ön plana çıkarmayı, kullandığım her malze-
menin tadını, konuklarımıza en özel şekilde yansıtmayı 
ilke edindim. Yani önce hayalini kuruyor sonra gerçeğe 
dönüştürüyorum. Bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen 
genç şeflere verebileceğim en önemli tavsiye ise kendilerini 
her gün daha da geliştirmeleri… Bilgi ve tecrübe ilişkisini, 
kariyerimin merkezine alarak farklı sunumlara imza atmak, 
her zaman ilk amacım oldu. Aynı dinamiği genç şeflere de 
tavsiye ediyorum. Mutfakta başarılı olmanın en önemli 
sırrı, şeflerin kendilerini belli sınırlara hapsetmemeleridir. 
Kendilerini engel koymamalılar ve bu alanda başarılı olmak 
için kendilerini hep bir adım daha öteye taşıyacak dene-
yimlere odaklanmalılar. Başarılı bir executive şefin, yöne-
ticilik vasfına ulaşabilmesi için insan ilişkilerine de büyük 
önem vermesi gerekiyor.” 
Raillife için özel olarak mutfağa giren Gökhan Satık, Gree-
cology’nin en beğenilen spesiyallerini hazırladı: Falafel 
gyro, feta pappardelle, ızgara somon, kuzu etli souvlaki ve 
dana kaburga youvetsi.

Kuzu etli souvlaki
Lamb souvlaki

Feta pappardelle

Falafel gyro
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Sanatçı ve stilli… Dinamik ve kozmopolit bir karakteri ol-
ması da cabası. Viktorya eyaletinin başkenti, Yarra Nehri 
kıyısındaki Melbourne, Avustralya kıtasının sadece kül-
türde değil aynı zamanda sporda da öncü kenti. Karakteri 
hemen kendini gösteriyor; oldukça Avrupai… Biraz 
1950’lerin Paris’i, biraz New York tadı… Yine de kendine 
özgü bir kent. Sayısı 230’u aşan dar sokaklarında, dünyaca 
ünlü restoranları ve sokak sanatını barındırıyor. Yapılacak 
en doğru şey, kenti bir Melbourne’lu gibi deneyimlemek. 
Bunun için mahallelerini keşfetmekte yarar var. Melbour-
nelular sınırları aşmayı seviyorlar. Her sokakta farklı bir 
kültürün tadı sizi karşılıyor. Vietnam yemekleri için Victo-
ria sokağı, İtalyan için Lygon sokağı, Yahudi tatlıları için 
Balaclava ve Orta-Doğu lezzetleri için de Brunswick, çeşit-
lilik meraklılarına kucak açıyor. Kesin olan bir şey varsa o 
da Melbourne’daki ilk anlarınızda sizi etkileyecek olan 
gökdelen ya da köprüler olmayacaktır. Spora verilen değer 
hemen insanı etkiliyor. Kent merkezinin çeperlerinde ta-
sarlanmış spor amaçlı tasarlanan yapılar merak uyandırı-
yor. Melbournelular AFL (Avustralya Futbol Ligi) futbolu, 
kriket ve at yarışlarının yanı sıra Grand Slam Tenis Turnu-
vası ve Formula 1 araba yarışlarına da tutkunlar. Dini bay-
ramlara ayrılan tatiller kadar spor olayları için de resmi tatil 
günlerinin ayrılmış olması kentliler için son derece doğal.

An artist with a style… Moreover, it has a dynamic and a 
cosmopolite character! Capital of the State of Victoria, 
Melbourne, located at the banks of the Yarra River, is the 
leading city of the continent of Australia not only at culture but 
also at sports. Its character becomes noticeable immediately 
with its European style: a bit of the 1950s’ Paris and a bit of New 
York… It is still a unique city. It harbors the world-known 
restaurants and street art on its narrow streets, which are over 
230. The best thing to do in here is to experience the city as if a 
Melburnian does. It would be useful to discover the neighborhoods 
first. Melburnians love to cross borders. A taste of a different 
culture welcomes you in each street. Victoria Street is the place 
to go for Vietnamese food; Lygon Street is for the Italian food; 
Jewish deserts are made the best in Balaclava and the Middle 
Eastern dishes should be tried in Brunswick. We can definitely 
tell that there won’t be skyscrapers and bridges to impress you 
during your first moments in the city. The value given to sports 
captures you immediately. The structures designed for sportive 
purposes in the surroundings of the city center awaken curiosity. 
Melburnians are huge fans of Australian Football League, 
cricket, and horse races, as well as Grand Slam Tennis 
Tournament and Formula 1 car races. Having official 
holidays for sports events besides the religious holidays is 
only natural to them.   

KALİTELİ YAŞAMIN SIRRI:
THE SECRET TO A QUALITY LIFE:  

MELBOURNE
BERİL ŞEN
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Did someone mention football?
Let’s not begin to count the days that are reserved for sports 
by Melburnians but go to see the Melbourne Cricket Ground 
(MCG), which is one of the most magnificent stadiums. 
Also known simply as ‘G’, watching a game in this stadium 
where cricket is played in summers and football is played 
with the rules unique to the Australian football in winters 
would be an extraordinary experience. Let’s say you missed 
the opportunity, participating in a guided tour of the 
stadium, which has become almost a sanctum for the people 
of the country, is an option. This place had been used as a 
military post during the World War II. The main stadium 
where the 1956 Olympic Games were held was this place. 
Facing the lawn of the Yarra Park, giant sculptures with 
sports themes surround the stadium. Another thing that you 
should not miss to see here is the ‘scarred tree’, the bark of 
which was removed in order to be used in crafts by the 
Wurundjeri Tribe before the colonial period.   

From the lawn to the sky
The marks of the Aborigines, the actual owners of this 
continent, can be felt with each step taken in this country. 
One should remember especially when nature is the subject 
that they have been able to live in harmony with nature for 
thousands of years. The magnificent botanic gardens, 400 

Futbol mu dediniz? 
Melbourne sakinlerinin spora ayırdığı günleri saymaya baş-
lamayalım ancak 100 bin kişilik kapasitesiyle, dünyanın en 
muhteşem spor alanlarından biri olan Melbourne Kriket 
Sahası’nı (MCG) mutlaka görelim. Kısaca ‘’G’’ olarak anılan 
yazın kriket, kışınsa Avustralya’ya özgü kurallarla oynanan 
AFL futbolunun oynandığı bu alanda bir oyun izlemek kuş-
kusuz son derece otantik bir deneyim olacaktır. Diyelim bu 
fırsatı kaçırdınız, adeta ülke halkı için bir hac yeri haline 
gelmiş bu sahada rehberli bir tura katılmak da bir seçenek. 
Burası, II. Dünya Savaşı’nda ordunun kışlası olarak kullanıl-
dı. 1956 Melbourne Olimpiyat Oyunları’nın yapıldığı ana 
stadyum burasıydı. Stadyumu Yarra Parkı’nın çimenlerine 
bakan, sporla ilintili dev heykeller çevreliyor. Burada kaçır-
mamanız gereken birşey de yerli Wurundjeri halkı tarafın-
dan sömürge dönemi öncesi, zanaatlerinde kullanmak ama-
cıyla, kabuğu soyulmuş “yaralı ağaç’’.

Çimenlerden gökyüzüne
Bu kıtanın asıl sahibi Aborijinler’in izi ülkede her adımda 
hissedilir. Özellikle doğa söz konusu olduğunda, onların 
binlerce yıl doğa ile nasıl uyum içinde yaşamış oldukları 
hatırlanmalı. Melbourne gerçekten de  insanı yeşile doyuru-
yor. Tam 400 dönümlük muhteşem botanik bahçeleri, kentin 
ortasında devasa bir yeşil alan yaratıyor. Yılda 1,5 milyon zi-

acres, create a gigantic green zone in the middle of the city. The 
Royal Botanic Gardens, attracting 1.5 million annual visitors, is 
considered among the world’s best landscapes of the Victorian 
era. Various plantings are made as well besides the endemic 
plants that belong to the country’s flora. Observing the mini 
ecosystems, an herb garden, a local and natural rain forest, 
cactuses and succulents is a pleasure. There are theater and 
cinema screenings in the gardens in summers. You can watch the 
night sky during a tour of the Melbourne Observatory that 
belongs to the 19th century. Exhibiting over one million dried 
plant specimens, the National Herbarium of Victoria, dated 
1853, is very near. If you are a big fan of the green zones, you can 
spend a whole day without getting bored in these gardens at the 
banks of the lake listening to the chirping of the birds. 
 
Art of the neighborhood
It wouldn't be an exaggeration, if we were to say that the beauty of 
nature is completed with the murals in Hosier Street. Melbourne is 
among the rare cities that exhibits the street art in such a beautiful 
way. It is not easy to imagine someone who does not stop to take a 
shot of these impressive murals, stencils, and art installations 
among the crowds that walk up and down this street. They treat 
many subjects from politics and cross culture to humor that are 
among the common interests of the public. Especially see Rutledge 
Street. 

yaretçi çeken Kraliyet Botanik Bahçeleri, Viktorya dönemi 
peyzajları arasında dünyanın en iyilerinden sayılıyor. Burada 
yer alan ülke florasına ait endemik birçok bitkinin yanısıra 
farklı ekimler de yapılmış. Mini ekosistemler, bir ot bahçe-
si, yerel ve doğal bir yağmur ormanı, kaktüs ve etli yaprak-
lı türleri incelemeye doyamıyor insan. Yaz aylarında bah-
çelerde, Ay Işığı Sineması ve tiyatro oyunları var. Ayrıca, 
19.yüzyıla ait Melbourne Gözlemevi’nin gece turlarında, 
gökyüzünü seyredebiliyorsunuz. Hemen yakınında 1853 
tarihli Milli Bitki Koleksiyonu’nda 1 milyonun üzerinde 
kurutulmuş bitki türü  sergileniyor. Yeşil tutkunuysanız 
bu bahçelerde, hiç sıkılmadan, göl kıyılarında ve kuş sesleri 
arasında bütün gününüzü geçirebilirsiniz. 
 
Mahalle sanatı
Doğanın güzelliğini Hosier Sokağı’nın duvar resimleri ta-
mamlıyor desek abartmış olmayız. Sokak sanatının böyle-
sine güzel sergilendiği ender kentlerden biri Melbourne. 
Kaldırım taşı bu sokaktan yürüyen kalabalıklar arasında, bu 
etkileyici duvar resimlerini, stensilleri ve sanat enstalas-
yonlarını görüntülemeden durabilen çok azdır. Politikten 
karşı kültüre ve mizaha, duvar resimleri toplumu ilgilendi-
ren her türlü konuya değiniyor. Bu sokağın eserleri nere-
deyse her gün değiştiriliyor. Özellikle Rudledge Sokağı’nı 
gezmeden dönmeyin.

GEZİ / TRAVEL
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ışık hüzmesi sızıyor ve anma taşından geçerek, “sevgi” 
sözcüğünü aydınlatıyor. Diğer günler ise bu ışık suni 
olarak oluşturuluyor ve o saatte yine aynı sözcüğü ay-
dınlatması sağlanıyor. Anıt Mezar, 1954’de Kraliçe II. 
Elizabeth tarafından yakılmış olan sonsuz ateşiyle, 
kentliler için önemli bir ziyaret yeri. Ön avlu, II. Dünya 
Savaşı’nda ölenler için bir anıt olarak inşa edilmiş. 
Anıtın altı, savaşta ölen Avustralyalılar’ın hikayesini 
anlatan yaklaşık 800 tarihi ve sanatsal eserin bulundu-
ğu bir müze olarak tasarlanmış. 24 saat görevliler tara-
fından korunan kompleksin açık olduğu saatlerde, gö-
revli polisler I. Dünya Savaşı’nda süvarilerin giydiği 
kıyafetlere benzer üniformalar giyiyorlar. 

Günbatımında bir klasik
Melbourne manzarasının özellikle günbatımında en 
güzel olduğu yer, merkeze 6 km mesafedeki St Kilda 
Rıhtımı’dır. Kumsal kıyısındaki St Kilda’yı, bir taraf-
tan sırt çantalı gezginler, aileler, gezinenler, bisiklet 
binenler, paten kayanlar, koşanlar ve olta balıkçılığı 
yapanlar şenlendirirken bir taraftan da yatlar ve sörf 
yapanlar körfezde salınırlar. Bir zamanların göz boya-
yan yazlık tatil yeri, restoran, nostaljik Avrupa pasta-
neleri ve gece hayatıyla her daim hareketlidir. 700 
metrelik kumsalı kentin en ünlü plajlarından biri. Pa-
noramik Melbourne siluetini seyredin, Phillip Limanı 
Körfezi’nde vakit geçirin, Edward mimarisi tarzındaki 
kioskta atıştırın, penguenleri görmeye çalışın ve Wil-
liamstown’a gitmek için bir feribota binin… İşte size, 
bir Melbournlu’nun yaşayacağı kadar hareketli bir gün…

coincidence that this magnificent landscape is vast. Some city 
planning laws are being enforced not to block the view that reaches 
from Swanston Street to Lonsdale Street. This place hosts thousands 
of visitors for the sunrise ceremony on the Anzac Day on April 25th of 
each year. Also, the official ceasefire agreement of the World War I 
in 1918 is remembered here on every November 11th at 11 am. At 
this important moment, a beam of sunlight filters from the ceiling and 
illuminates the word of 'love' after passing by the memorial stone. 
This beam of light is created artificially on the other days of the year 
and illuminated the same word at the same time. The Shrine with the 
eternal fire that was started by Queen Elizabeth II in 1954 is an 
important place to visit for the Melburnians. The front yard was built 
in memory of the martyrs of the World War II. Underneath the 
memorial is designed as a museum to exhibit about 800 historical 
relics and art works that tell the stories of the Australians who died at 
war. During the hours when the complex is open for visitors, the 
policemen who guard the place for 24 hours wear uniforms that 
resemble the cavalry's uniform worn during the World War I. 

A classic at sunset
St. Kilda Harbor, 6 km to the center, is where the Melbourne's 
landscape viewed the best especially at sunset. St. Kilda becomes 
animated by the explorers, families, bicycle riders, roller blades, 
runners, fishermen, yachts, and surfers. Summer vacations' popular 
location is always colorful with restaurants, European bakeries, and 
night life. The 700-meter-long beach is very famous. Do not forget 
to watch the panoramic Melbourne skyline, spend time at Phillip 
Harbor Bay, taste the snacks at the kiosk designed in Edward 
architectural style and hop on a ferry to go to Williamstown. Here 
is a day as lively as a Melburnian can experience...     
 

A 140-year-old bazaar
Besides the neighborhood art, the neighborhood spirit also gives 
clues to the city. One of the significant landmarks of the city, the Queen 
Victoria Marketplace is known as the largest marketplace of the 
Southern Hemisphere. This authentic marketplace, which has become 
a tourist attraction and has been active since 1878, takes place in one of 
the beloved regions of the city. The area where about 700 traders earn a 
living is a meeting point for dining, shopping, and seasonal activities. As 
you walk around the historical stands and buildings, you will discover 
food, jewelry, handicrafts, souvenirs, and gourmet dishes. This place 
becomes an after-hours marketplace in the months of winter and 
summer. Street foods, live music, shopping animate this location. You 
will get the opportunity to meet with people who call this place home as 
you stroll around this 140-year-old marketplace.

The first carbon-free zoo of the world
Melbourne, which has a marketplace that has been active for over a 
century, has another landmark as popular as this one: Melbourne Zoo. 
The zoo that was established in 1861 is not only the oldest zoo of the 
country, but also the world's third oldest one. This place has also the 
feature of being the first carbon-free zoo of the world with an innovative 
vision. The zoo surrounded by beautiful gardens allows the animals to 
hide when they want and offers them shelters similar to their natural 
habitats. This makes harder to see gorillas and tigers sometimes. 
 
Inspired by the Halicarnassus Mausoleum
The Shrine of Remembrance is one of the symbols of Melbourne. 
The memorial that had been erected to honor the men and women 
who served during the World War I had been built between 1928 
and 1934 in the Victorian era. The design of the structure was 
inspired by the Halicarnassus Mausoleum. The panoramic view of 
the city from the top balcony of the shrine is breathtaking. It is not a 

Dünyanın ilk karbonsuz hayvanat bahçesi 
Bir yüzyılı aşkın bir süredir alışverişin sürdüğü bir pazara 
sahip olan Melbourne, bu kadar popüler bir gezinti yerine 
daha sahip: Melbourne Hayvanat Bahçesi. 1861’de kurulan 
bu hayvanat bahçesi, ülkenin en eskisi olmakla kalmıyor, 
dünyanın en eski üçüncü hayvanat bahçesi olma unvanını 
taşıyor. Burası yakın zamanda dünyanın ilk karbonsuz hay-
vanat bahçesi olma özelliğiyle yenilikçi bakış açısına sa-
hip bir hayvanat bahçesi. Çok güzel bahçeler içindeki 
alanda, hayvanların barınma yerleri doğal habitatlarına 
benzetilmiş ve aynı zamanda saklanmak veya sığınmak 
istedikleri zaman da onlara bu imkan tanınmış. Biraz da 
bundan dolayı, özellikle goril ve kaplanlarla karşılaşmak 
pek de kolay olmuyor.

İlhamı Halikarnassos Mausoleion’u
Melbourne’un simgelerinden biri de Anı Mabedi’dir. 
Viktorya döneminde I. Dünya Savaşı sırasında öldürü-
lenlerin anısına dikilmiş anıt, 1928-1934 yıllarında inşa 
edilmiş. Klasik tarzdaki yapıda, dünyanın yedi harika-
sından biri olan Halikarnassos Mausoleion’dan esinle-
nilmiş. Mabedin üst balkonundan, kentin silueti ve 
panoramik manzarası görülmeye değer. Bu alabildiğine 
uzanan manzara kuşkusuz rastlantısal değil. Swanston 
Sokağı’ndan Lonsdale Sokağı’na kadar, bu manzaranın 
kapanmaması için bina inşaalarında, şehir planlaması-
nın kurallarına göre kısıtlamalar getirilmiş. Bu mabed 
aynı zamanda 25 Nisan Anzak Günü’nde her sene yapı-
lan gündoğumu ayini için binlerce kişiyi misafir edi-
yor. Ayrıca 11 Kasım sabah 11.00’de yapılan anma 
günü ayininde, I. Dünya Savaşı’nın 1918 ‘deki resmi 
ateşkes günü anılıyor. Bu önemli anda tavandan bir 
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SELİN AKGÜN

SINIRLARINIZI KOŞARAK KEŞFETMEYE 
NE DERSİNİZ?
HOW ABOUT EXPLORING YOUR LIMITS BY RUNNING?

Starting with Longest Night on December 21, 2013 for the 
first time, Uzunetap Night Runs are now offered at alternate 
routes and different times of the year and waiting for runners. 
Uzunetap that organizes runs, which takes place at different 
points of İstanbul, encourages running and aims to offer a 
sport experience in a festive atmosphere to the participants; 
not only the night runs but also the organizations such as The 
Bloom out Cappadocia, The Bloom out Alaçatı, Under Armor 
Night Runs, Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail and Lycia 
Way Ultra Marathon held in different destinations such as 
Cappadocia, Alaçatı, Fethiye and Tuz Gölü attract attention. 

İlk kez 21 Aralık 2013’te Longest Night ile başlayan Uzune-
tap Gece Koşuları, artık yılın farklı zamanlarında ve alterna-
tif rotalarda koşuseverleri bekliyor. İstanbul’un değişik 
noktalarında gerçekleşen, koşmayı teşvik eden ve katılım-
cılara festival havasında bir spor deneyimi yaşatmayı he-
defleyen Uzunetap; sadece gece koşularıyla değil, Kapadok-
ya, Alaçatı, Fethiye, Tuz Gölü gibi farklı destinasyonlarda 
düzenlenen The Bloom Out Cappadocia, The Bloom Out 
Alaçatı, Under Armour Gece Koşuları, Garmin Runfire Tuz 
Gölü Ultra Trail ve Likya Yolu Ultra Maratonu gibi spor ve 
festivalin iç içe geçtiği organizasyonlarla da dikkat çekiyor.
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Sports and entertainment are intertwined
Uzunetap, which has organized a variety of activities 
including different sports branches such as Lycian Way 
Ultra Marathon, which is Turkey's first multi-stage 
ultra-marathon, and Runfire Cappadocia Ultra Marathon, 
an international running organization, as well as Longest 
Night / Run or Ride, The Longest Day / Run With the Sun, 
Run Marisa Run and Moonlight Cappadocia, promises a 
festive experience for sports fans since 2010. Uzunetap, 
which encourages sports fans to explore their limits 
through different organizations that match sports with 
daily life, has a concept of entertainment and sports. With 
many new races and concepts added in 2017, Uzunetap, 
which brings sports fans from 7 to 70 and sports and 
nature together, jointly organizes these organizations with 
professional teams in terms of health and safety issues. 
We searched for the most current and popular running 
tracks of Uzunetap, adrenalin enthusiasts who embrace 
healthy life as a philosophy and store energy through day 
and night runs.

Bu koşulara ajandanızda yer açın
Kapadokya’nın spora ve doğaya uyanış çağrısı, ‘The 
Bloom Out Cappadocia’, spor ve eğlenceyi sıra dışı bir 
coğrafyada buluşturuyor. Kapadokya’daki koşu, 10-13 
Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. The Bloom Out Ala-
çatı organizasyonu ise 30 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde 
düzenlenecek. İlk kez 21 Aralık 2013’te Under Armour 
Longest Night ile başlayan Under Armour Gece Koşula-
rı, artık yılın farklı zamanlarında da düzenleniyor. Her 
biri, birbirinden farklı mesafelerde ve coğrafi koşullarda 
gerçekleşen yarışların en büyük amacı ise gece koşma-
nın keyfine varmak ve hedef kitlesine festival tadında 
bir spor deneyimi yaşatmak. Under Armour Gece Koşu-
ları’na katılmak isteyenler, 22 Haziran’da saat 19.30’da 
İstanbul Belgrad Ormanı Neşet Suyu parkurunda yapı-
lacak koşuya kayıt yaptırabilir. 22 Haziran’ı kaçıranlar 
için aynı koşu, 23 Haziran’da saat 18.00’de yeniden ya-
pılacak. Türkiye’nin ilk 100 mil yarışına katılmak iste-
yenlerin ise ellerini çabuk tutmasında fayda var. 27-29 
Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Garmin 
Runfire Tuz Gölü Ultra Trail, hedef kitlesine Tuz Gö-
lü’nde unutulmaz bir macera yaşatacak. Tuz Gölü’nün 
sonsuz beyazlığında 21K yarı maraton, 42K Maraton, 
80K Ultra Trail ve 100 Mil olmak üzere 4 farklı katego-
ride koşma keyfini deneyimlemenin tam zamanı… 

Make space for these runs in your agenda
Cappadocia's call for awakening to the sports and nature, 
'The Bloom out Cappadocia' brings sports and 
entertainment to an extraordinary geography. The race 
in Cappadocia will take place between May 10 and 13. 
The Bloom out Alaçatı organization will be held from 
August 30 to September 2. The Under Armor Night 
Runs, which was first held on December 21, 2013 with 
Under Armor Longest Night, are now held at different 
times of the year. One of the biggest goals of racing at 
different distances and geographical conditions is to 
have their target mass enjoy the night runs and a festive 
sports experience. Those who would like to participate in 
the Under Armor Night Runs can register for a run at the 
İstanbul Belgrade Forest Neşet Suyu track on June 22 at 
7.30pm. The same run for those who missed June 22 will 
be held again at 6 pm on June 23. Those who are willing 
to participate in Turkey's first 100-mile race should act 
fast. The Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail, scheduled 
to be held from July 27th to July 29th, will have the target 
mass to experience an unforgettable adventure at Salt 
Lake. It's the perfect time to experience the running 
pleasure in 4 different categories of 21K semi-marathon, 
42K Marathon, 80K Ultra Trail and 100Mile in Salt 
Lake's infinite whiteness...

Spor ve eğlence iç içe
2010 yılından bu yana Türkiye’nin ilk çok etaplı ultra 
maratonları olan Likya Yolu Ultra Maratonu ve Runfire 
Cappadocia Ultra Maratonları gibi uluslararası koşu 
organizasyonlarının yanı sıra Longest Night / Run or 
Ride, Longest Day / Run With the Sun, RunMarisRun ve 
Moonlight Cappadocia gibi farklı spor dallarını da içine 
alan çeşitli etkinlikleri hayata geçiren Uzunetap, spor-
severlere festival tadında bir deneyim vaat ediyor. Spo-
ru günlük hayatla örtüştüren farklı organizasyonlar 
aracılığıyla sporseverlerin kendi sınırlarını keşfetmele-
rine önayak olan Uzunetap, eğlence ve sporun iç içe 
geçtiği bir konsepte sahip. 2017 yılı ile birlikte eklenen 
birçok yeni yarış ve konsept ile 7’den 70’e herkesi spor 
ve doğa ile buluşturan Uzunetap, bu organizasyonları 
sağlık ve güvenlik konularında profesyonel ekiplerle 
ortaklaşa gerçekleştiriyor. Sağlıklı yaşamı bir hayat fel-
sefesi olarak benimseyen, gece ve gündüz koşularıyla 
enerji depolayan adrenalin meraklılarına, Uzunetap’ın 
en güncel ve popüler koşu rotalarını araştırdık.

HOBİ / HOBBY
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The terms to participate in night runs 
The most noticeable among these organizations is the 
Lycian Way Ultra Marathon, which is the first ultra-
marathon that is held in Turkey, an international sports 
organization based on high combat... Approximately 250 
km section of the 509 km long historical Lycian Road is run 
in daily laps and the marathon is completed in 6 laps in 
total. The marathon held in Fethiye on September 28-29 
starts at 12.00. The participants of the Uzunetap Night 
Runs must be 18 years old or older. Participants under the 
age of 18 can attend the race under the supervision of their 
parents (as runners). Participants under the age of 18 must 
fill out the "parent permission form" on the link at the time 
of online registration, have their legal guardians sign the 
form and send it to the person in charge of the organization. 
The original form is delivered to the person in charge at the 
beginning of the race. In order for participation to take 
place, the participant must also fill in the required form 
from the application section and pay the participation fee 
for the category he / she wants to attend. The athletes who 
will participate in the race need a headlamp and two spare 
batteries. A small backpack or a waist bag to carry water 
bottles that will be handed out at the control points and a 
whistle are among the materials that should be on the 
runners. It's one of the most important rules to keep your 
cell phones on during the race.

HOBİ / HOBBY

Gece koşularına katılım şartları
Bu organizasyonlar arasından en çok dikkat çeken ise 
Likya Yolu Ultra Maratonu… Türkiye’de düzenlenen ilk 
ultra maraton olan Likya Yolu Ultra Maratonu, yüksek mü-
cadeleye dayalı uluslararası bir spor organizasyonu… 509 
km uzunluğundaki Tarihi Likya Yolu’nun yaklaşık 250 
km’lik bölümü boyunca her gün bir etap koşuluyor ve ma-
raton, toplamda 6 etap ile tamamlanıyor. 28-29 Eylül’de 
Fethiye’de düzenlenen maraton, saat 12.00’de başlıyor. 
Uzunetap Gece Koşuları’na katılabilmek için ise 18 yaşını 
tamamlamış olmak gerekiyor. 18 yaşın altındaki katılımcı-
lar eşlik eden (koşucu olarak) ebeveynlerinin gözetiminde 
yarışa katılabiliyor. 18 yaşın altındaki katılımcıların, kayıt 
esnasında linkte yer alan “veli izin formu”nu doldurmaları, 
yasal velilerine imzalatmaları ve organizasyon yetkililerine 
fakslamaları gerekiyor. Formun aslı, yarışın başlangıç esna-
sında organizasyon görevlisine teslim ediliyor. Katılımın 
gerçekleşebilmesi için katılımcının başvuru bölümünden 
gerekli formu doldurması ve katılmak istediği kategoriye ait 
katılım ücretini de yatırmış olması gerekiyor. Yarışa katıla-
cak sporcuların kafa lambası ve iki adet yedek pil getirmele-
ri gerekiyor. Bunun yanı sıra düdük, kontrol noktalarından 
verilecek suyun taşınabilmesi için küçük sırt ya da bel çan-
tası da koşucuların yanında olması gereken malzemeler 
arasında yer alıyor. Yarış boyunca cep telefonlarının açık 
olması da en önemli kurallardan biri… Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi No: 39 Balgat / Çankaya / ANKARA

0312 284 65 60
www.theparkhotel.com.tr  I  info@theparkhotel.com.tr
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THE SECTORS IN THE ENTREPRENEURS’ RADARS

GİRİŞİMCİLERİN RADARINDAKİ 
SEKTÖRLER

SELİN AKGÜN

2018 ve sonrasında FinTech, blockchain, GreenTech, 
kripto para, nesnelerin interneti, yapay zeka ve yıkıcı 
inovasyon odaklı girişimler, geleceğin iş dünyasını nasıl 
dönüştürecek? Galata Business Angels Yönetici Direk-
törü Ata Uzunhasan, girişimcilik ekosisteminde yıldızı 
parlayacak sektörleri 9 başlık altında topluyor: Otomo-
tiv, savunma, enerji, medya, eğlence, finansal servisler, 
gıda, tarım ve e-sağlık hizmetleri…

GİRİŞİM / INITIATIVE

How will FinTech, BlockChain, GreenTech, crypto money, 
internet of things, artificial intelligence and destructive 
innovation-oriented entrepreneurs transform the business world 
of the future in 2018 and thereafter? Galata Business Angels 
Managing Director Ata Uzunhasan collects the sectors, the stars 
of which will shine in the entrepreneurship ecosystem, under 9 
titles: automotive, defense, energy, media, entertainment, 
financial services, food, agriculture, and e-health services.
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Araç kullanma alışkanlıklarımız değişecek
Galata Business Angels Yönetici Direktörü Ata Uzun-
hasan, 2018 ve sonrasında özellikle hangi alan ve katego-
rilere yönelik iş fikri ve girişimlerin hızlanacağına yanıt 
verebilmek için küresel anlamda dikkat çeken ekonomik, 
politik ve kültürel gelişmelerin göz önünde bulundurul-
ması gerektiğini belirtiyor. Otomotiv sektöründe araç 
sahipliği ve araç kullanma alışkanlıklarını değiştiren giri-
şimlerin hızla artacağına dikkat çeken Uzunhasan, “Çinli 
seri girişimci Li Xiang’ın 2015 yılında ‘Beijing Chehejia 
Information Technology Co., Ltd. (CHJ Automotive)’ 
adıyla kurduğu ‘start-up’ın, 2018 yılında 8 bin doların 
altında elektrikli otomobil üreteceğini duyurdu. Otomo-
tiv sektörünü sadece araç olarak düşünmemek gerekiyor. 
Güvenlik teknoloji sistemleri ve ride-sharing olarak tabir 
edilen ortak araç paylaşım pazarları da parlıyor. Akıllı 
ulaşım teknolojileri önümüzdeki 10 yılda hayatımızı de-
rinden değiştirecek. Dolayısıyla akıllı ulaşım teknolojile-
rinde data sağlayan veya araçların kendi kendine yani 
otonom olarak gitmesini iyileştirecek yapay zeka yazı-
lımları öne çıkacak. Bunun da ötesinde araç sahipliği ve 
araç kullanma alışkanlıklarımızı değiştiren girişimlerin 
sayısı artacak.” diyor.

Our driving habits will change
Galata Business Angels Managing Director Ata Uzunhasan 
says that in 2018 and beyond, economic, political and 
cultural developments that draw attention globally must be 
taken into consideration, in order to answer in which areas 
and categories the new business ideas and initiatives are 
going to accelerate. Uzunhasan pointed out that the 
initiatives that will change the vehicle ownership and driving 
habits in the automotive sector will increase rapidly: 
"Chinese serial entrepreneur Li Xiang announced in 2015 in 
Beijing that his 'start-up' named 'Beijing Chehejia 
Information Technology Co., Ltd. (CHJ Automotive)' will 
produce electric car for less than $8000 in 2018. The 
automotive industry does not consist of only vehicles. 
Security technology systems and common vehicle-sharing 
markets also known as ride-sharing also shine. Smart 
transportation technologies will deeply change our lives over 
the next 10 years. Therefore, artificial intelligence software 
that will provide data in smart transportation technologies 
or improve the way that vehicles go autonomously will come 
to the forefront. Beyond that, the number of initiatives that 
change our vehicle ownership and driving habits will 
increase."

THE SECRET TO MAKE A DIFFERENCE IN THE ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM IS TO INVEST 
IN THE AREAS, THE STARS OF WHICH ARE STARTING TO SHINE.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNDE FARK YARATMANIN SIRRI, YILDIZI YENİ PARLAYAN 
ALANLARA YATIRIM YAPMAK.
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Devrim niteliğindeki finansal teknolojiler
Finansal servisler açısından bakıldığında FinTech alanın-
da blockchain ve API üzerinde çalışan girişimcilerin yıl-
dızının yükseleceğini belirten Ata Uzunhasan, “Küresel 
boyutta bankacılık ve finans alanlarında yeni düzenleme-
ler ve yeni iş birlikleri devam ederken bankalar, FinTech 
alanına ağırlık vermeye başladı. Artık yeni bir fenomen 
oluşuyor: Blockchain… Blockchain ve onun üzerine inşa 
edilen kripto para teknolojilerinin devrim niteliğinde ol-
duğu gündemde. Buna bağlı olarak yeni para birimleri ve 
yeni para piyasaları yaratılıyor. Küresel bankalar blockc-
hain’i keşfetmeye zaman ve emek harcıyor. FinTech, 
2018 ve sonrası için çok önemli bir kavram. Artık banka-
cılık süper marketleri ceplerimize girecek. Belki de ban-
kaların internet şubeleri yerine bize eşsiz hizmet sunan 
aracılardan kredi alacak, onların sayesinde en uygun 
mevduat veya yatırım ürününü sanal raflardan seçeceğiz. 
Özetle, FinTech alanında blockchain ve API üzerinde ça-
lışan girişimciler önümüzdeki yıllarda radarımızda ola-
cak. Henüz çok fazla karşımıza çıkmasa da yine blockcha-
in tabanlı smart contracts (akıllı sözleşmeler) hayatımı-
zın her alanına girecek. Bu alanda yenilikçi çözümlerle 
gelecek girişimcilere kapımız sonuna kadar açık. Bu sek-
törlerin dışında gıda, tarım ve e-sağlık hizmetleri de öne 
çıkacak.” yorumunda bulunuyor.

Medya ve eğlence sektörü yeniden yapılanıyor
Medya ve eğlence sektöründeki gelişmelerin, artırılmış ve 
sanal gerçeklik teknolojileri üretiminin ve içeriklerinin 
dünyada önemli gelir kalemleri yaratacağının altını çizen 
Uzunhasan, sözlerine şöyle devam ediyor: “Netflix’in öncü 
olduğu yeni TV izleme alışkanlıkları, medya ve eğlence 
sektörünü yeniden yapılandırıyor. Değişik deneyimler su-
nan video içerik platformlarının daha fazla karşımıza çık-
masını bekliyoruz. Gelişen alanlardan biri de oyun pazarı… 
2018 yılı içerisinde video oyunları pazarında yüzde 10’luk 
bir büyüme bekleniyor. Artırılmış gerçekliğin önde gelen 
temsilcisi Pokemon-Go’nun bu büyümede büyük bir etkisi 
var. Önümüzdeki 10 yılda artırılmış gerçekliğin geleceği 
yeri kestirmek zor ancak heyecan verici. Sanal gerçeklik ise 
artırılmış gerçeklikteki gelişmelere karşın biraz ağır aksak 
ilerliyor. Bunun en önemli sebebi ise henüz yeterli işlemci 
gücüne sahip olan cihazların erişilebilir olmaması. Facebo-
ok bu konuda önemli bir adım attı ve 200 dolarlık bir ‘VR 
gözlüğü’ üretimine başlayacağını duyurdu. Dünya genelin-
de 2018 yılı için sanal gerçeklik gelirlerinin 3’te 1’i ABD’den 
gelecek ve bu alım gücü yüksek pazar, içerik için çok büyük 
bir talep yaratacak. Bu veri ve gelişmeler, bize artırılmış ve 
sanal gerçeklik teknolojileri üretiminin ve içeriklerinin 
hem dünyada hem de ülkemizde önemli gelir kalemleri 
yaratacağını gösteriyor. Artırılmış gerçeklik ve sanal ger-
çeklik içerik pazarı, önümüzdeki 10 yıl boyunca hepimiz 
için heyecan verici olacak.”

Revolutionary financial technologies
In terms of financial services, Ata Uzunhasan stated 
that in the field of FinTech, the stars of the blockchain 
and API-based entrepreneurs will rise. He said, "At the 
global level, while new regulations and new co-
operations in the fields of banking and finance continue, 
banks have begun to focus on FinTech. Now there is a 
new phenomenon: Blockchain... Blockchain and the 
cryptography built on it are revolutionary and this is the 
agenda. Accordingly, new currencies and new currency 
markets are being created. Global banks spend time and 
effort exploring the blockchain. FinTech is a very 
important concept for 2018 and beyond. Now banking 
super markets will enter our pockets. Perhaps we will 
get loans from intermediaries that offer us unique 
services instead of internet branches of banks, and we 
will choose the most suitable deposit or investment 
product from virtual shelves. In a nutshell, entrepreneurs 
working on blockchain and the API in FinTech will be in 
our radar for the coming years. Although, there are not 
many confrontations yet, blockchain-based smart 
contracts will enter into every aspect of our lives. This 
area is open to entrepreneurs with innovative solutions. 
Apart from these sectors, food, agriculture and e-health 
services will also stand out."

Media and entertainment sector is restructuring
Uzunhasan emphasized that the development in the media 
and entertainment sector, the increased production of virtual 
reality technologies and their content will create significant 
income tools in the world and said, "The new TV habits that 
Netflix is pioneering are restructuring the media and 
entertainment industry. We expect to see more challenging 
video content platforms that offer different experiences. One 
of the developing areas is the gaming market. In 2018, a 
growth of 10% is expected in the video games market. 
Pokemon-Go, the prominent representative of the augmented 
reality, has a great influence on this growth. In the next 10 
years, it is hard to predict where the future of the augmented 
reality will be, but it is exciting. Virtual reality is progressing 
a little bit harder despite the improvements in the augmented 
reality. The most important reason for this is that devices 
with sufficient processor power are not yet accessible. 
Facebook took an important step in this and announced that 
it would start producing $200 'VR glasses'. Globally, one-
third of the virtual reality revenue for 2018 will come from 
the US, and this high-buying market will create a huge 
demand for content. These data and developments show us 
that the increased production and content of virtual 
reality technologies will create significant income items 
both in the world and in our country. Augmented reality 
and virtual reality content market will be exciting for all of 
us over the next 10 years."
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

SERAMİK SANATÇISI AYLİN BİLGİÇ, TASARLADIĞI DEKORATİF VE İŞLEVSEL OBJELERLE SADECE 
TÜRKİYE’DE DEĞİL, YURT DIŞINDA DA SANATSEVERLERİN YAKIN MARKAJINDA…

ART LOVERS ARE FOLLOWING CERAMIC ARTIST AYLİN BİLGİÇ NOT ONLY IN TURKEY BUT 
ALSO ABROAD THANKS TO DECORATIVE AND FUNCTIONAL OBJECTS SHE DESIGNS.

THE SECRET TO HER SUCCESS IS HIDDEN 

Galata’daki atölyesini 7 ay önce İstanbul’da Moda’ya taşı-
yan Aylin Bilgiç, seramik ve porselen odaklı tasarımlara 
imza atıyor. Sade ve minimal bir tasarım çizgisine sahip 
olan Bilgiç, işlevsel ve fonksiyonel obje tasarımlarıyla dik-
kat çekiyor. 2018’de porselen tasarımlarına daha çok ağır-
lık vereceğini söyleyen Bilgiç, seramik çalışmalarında da 
farklı teknikler kullanmaya özen gösteriyor. Günlük haya-
tı tasvir eden minik insan heykelleri, dekoratif objeler ve 
işlevsel ürün grupları tasarlayan Bilgiç’in tasarım-
ları Milano Design Week kapsamında ulusla-
rarası sanatseverlerle de buluştu.

Tekstilden seramik sanatçılığına
Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Meslek Lisesi’nin “moda-ta-
sarım” bölümünden mezun olan 
Aylin Bilgiç, staj döneminde fab-
rikada staj yaparken tekstil odak-
lı çalışmaktan çok da mutlu ol-
madığını hissedince, farklı bir 
yöne kaymaya karar veriyor. Güzel 
sanatlar fakültesine gitmek için re-
sim kursuna başlayan Bilgiç, 2004’te 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Seramik Bölümü’nü kazanıyor. 
2008’de mezun olmadan önce diploma projesi 
için büyük ebatlı işler yapmaya odaklanan Bilgiç, “Okulun 
imkânları, tasarladığım projeyi yapmaya yeterli olmadığı 
için Vitra’nın sanatçılara özel atölyesine başvurdum. Dip-
loma projemi de bu atölyede tamamladım. Daha sonra 2 
yıl boyunca Vitra Sanat Atölyesi’nde çalışmaya devam 
ettim. Seramik sanatçısı Nuray Ada ve Mehmet Kut-
lu’nun asistanlığını yaptım. Bir süre sonra artık kendi iş-

Aylin Bilgiç, who carried her workshop from Galata to Moda 
in İstanbul 7 months ago, is making ceramic and porcelain-
oriented designs. Having a simple and minimal design line, 
Bilgiç draws attention with functional object designs. Bilgiç 
says that she will give more importance to porcelain designs in 
2018 and she cares to use different techniques in her ceramic 
works. The designs of Bilgiç who designs miniature human 
sculptures depicting everyday life, decorative objects and 

functional product groups, met with international art 
lovers within the scope of Milano Design Week.

From Textile To Ceramics
Aylin Bilgiç, who graduated from 

Cağaloğlu Vocational and 
Technical School’s “fashion-
design” department, decided to 
shift to a different direction when 
she felt that she was not too happy 
to work in textile while working in a 
factory during her internship. She 

started taking painting lessons before 
she took the aptitude exams to enter 

the faculty of fine arts. In 2004, she was 
accepted by the Marmara University 

Faculty of Fine Arts Ceramics Department. 
Prior to graduating in 2008, Bilgiç focused on doing 

large-scale projects for the diploma project. She said, “I 
applied to Vitra’s special workshop for artists since the 
facilities of the school were not enough to do the project I 
designed. I completed the diploma project in this workshop. 
Then I continued to work at the Vitra Art Workshop for 2 
years. I worked as the assistant of ceramic artists Nuray Ada 
and Mehmet Kutlu. After a while, the idea that I now had to 

BAŞARISININ SIRRI
SADELİKTE GİZLİ

“Gelecekteki en büyük 
hedefim ise yurt dışındaki 

seramik odaklı fuarlara katılmak ve 
seramik sanatıyla ilgili projelerde yer 

almak.”

 “My biggest goal in the future is to 
participate in ceramics-focused fairs 

abroad and participate in projects 
related to ceramic art.”

IN HER SIMPLICITY
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lerime odaklanmam gerektiği fikri ağır basmaya başladı. 
Doğru zaman gelmişti. Böylece, birlikte çalıştığımız yer-
deki arkadaşım Narin Maciroğlu ile ortak paylaşımlı ilk 
atölyemizi 2013’te Galata’da kurduk. Kadıköy Moda’ya ise 
yaklaşık 7 ay önce taşındık. Ortak iş yapmıyoruz ama bu 
atölyeyi mekânsal olarak paylaşıp farklı işlere imza atıyo-
ruz. Yaptığım işler ruh halime göre değişkenlik gösteriyor. 
Dekoratif ve işlevsel çalışmaları bir arada yürütmeye çalı-
şıyorum.” diyor.

Sade ve minimal tasarımlar
Daha minimal ve sade tasarımlara imza attığını belirten 
Aylin Bilgiç, bu sadeliği kullandığı renk ve formlara da 
yansıtıyor. Son zamanlarda küçük heykeller de yapmaya 
başladığını söyleyen Bilgiç, gündelik hayattan hafızasına 
kazınan detayları minik heykelleriyle ölümsüzleştiriyor. 
Canlı renk kullanımından uzak duran, yaptığı tüm işlerde 
farklı dekor teknikleri kullanan Bilgiç, “Astar kazıma, sır 
altı boyalarla desenler yapma gibi farklı tekniklere odakla-
nıyorum. Tasarımlarıma belli bir tema yön vermiyor. 
Daha çok yaşadıklarımdan ilham alıyorum. Kuşları çok 
sevdiğim için kuş temalı kahve fincanları tasarladım. Ko-
leksiyon yerine farklı seriler üzerine çalışıyorum. ‘Fluid’ 
(akışkan) porselenler serisi de dikkat çeken çalışmalarım-

dan biri… Bu seriye özellikle yurt dışından çok talep oldu. 
Kırılgan bir malzeme olduğu için hassas bir şekilde çalış-
tım. Çalışmanın teması ise akışına bırakmaktı. Bu tasarı-
mım, Milano’da Design Week’te sergilendi. At ve boğa 
temalı tasarımlara da 2017 sonunda başladım. Daha çok 
insan ve hayvan figürleri ile dekoratif objelere odaklanmış 
durumdayım. Kedili kadınlar, kitap okuyan adamlar gibi 
minik ölçekli insan heykelleri tasarlamaktan da büyük 
keyif alıyorum ve günlük hayatı tasvir ediyorum. Büyük 
dekoratif tabak ve kase tasarımlarım da var. Bunun yanı 
sıra işlevsel tasarımlarım da bulunuyor.” yorumunda 
bulunuyor.

2018’De porselen tasarımına odaklanacak
Sipariş odaklı çalıştığı için tasarımlarının ağırlıkla ev ve 
ofis ortamlarında kullanılabilecek işlevsel objeler olduğu-
nu ifade eden Bilgiç, sözlerine şöyle devam ediyor: “Sanat-
sal objeleri daha çok sergi çalışmaları kapsamında tasarlı-
yorum. Bireysel siparişlerden fırsat kaldığında ise sanatsal 
objelere yoğunluk veriyorum. Tasarımlarım, Galata ve 
Cihangir taraflarındaki Lunapark Shop, Zemix, Hiç Krafts 
gibi butik mağazalarda satışa sunuluyor. Bireysel müşteri-
lerim de bana daha çok Instagram hesabımdan ulaşıyor. 
(@aylinbilgic) 2018’de daha çok porselen odaklı işler ya-
pacağım. 30 gün boyunca her gün, küçük porselen objeler 
tasarlayacağım. Atölyeye sabah 10.00 gibi geliyorum. Or-
talama 10 saatimi atölyede geçiriyorum. Porselen çamu-
runu renklendirerek çalışıyorum. Son zamanlarda koyu 
renk çamurlarla kontrast oluşturacak beyaz-sarı tonlarını 

theme of the work is to leave it to flow. This design was 
exhibited at Design Week in Milan. I started horse and bull 
themed designs at the end of 2017. I am more focused on 
human and animal figures and decorative objects. I like the 
design of small scaled human sculptures, such as women with 
cats, men who read books, and I describe daily life. I also 
have large decorative plates and bowl designs. In addition to 
this, I also have functional designs.”

She will focus on porcelain designs in 2018 
Since she works based on orders, the designs are mainly 
functional objects that can be used in home and office 
environments. She says, “I design artistic objects more in 
the scope of exhibition works. When I get a break from the 
customer orders, I concentrate on designing artistic objects. 
My designs are being sold in boutique stores like Lunapark 
Shop, Zemix, Hiç Krafts at Galata and Cihangir. My 
individual clients reach me more through my Instagram 
account (@aylinbilgic). I will create more porcelain-
focused works in 2018. I will design small porcelain objects 
every day for 30 days. I come to the workshop at 10:00 in the 
morning. I spend an average of 10 hour at the workshop. I 
work by coloring the porcelain mud. I have been using 
white-yellow tones to create contrast with dark mud lately, 
and I am doing linear patterns on designs. The harmony of 
porcelain and gold gives me great pleasure. The process of 
learning in ceramics never ends. There is always a new 
material coming out. You are going through different trials 
and mistakes. Ceramic art in Turkey is not yet perceived in focus on my own business began to overcome. The time was 

right. Thus, we established our first studio in Galata in 
2013, which is shared with my friend Narin Maciroğlu. We 
moved to Kadıköy Moda about 7 months ago. We do not 
collaborate, but we share this space at the workshop and we 
work on different jobs. The work I do vary according to my 
mood. I am trying to carry out a combination of decorative 
and functional work.” 

Simple and minimal designs 
Aylin Bilgiç, who stated that she creates minimal and simple 
designs, reflects this simplicity to colors and forms she uses. 
Saying that she has started to make miniature sculptures 
recently, Bilgiç immortalizes the details of her daily life with 
her tiny sculptures. Avoiding the use of bright colors and 
using different decoration techniques in all of her designs, 
Bilgiç says, “I focus on different techniques such as primer 
scraping, decorating with under glaze inks, and so on. My 
designs are not directed by a certain theme. My experiences 
inspire me. I designed coffee cups with birds theme because I 
love birds very much. I am working on different series instead 
of a collection. ‘Fluid’ porcelain series is one of my remarkable 
works. This series was in demand especially from abroad. I 
worked delicately because it was a fragile material. The 
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Aylin Bilgiç, porselen döküm çamurunu alçı kalıbının içine döküp forma şekil veriyor.
Aylin Bilgiç pours the porcelain casting mud into the plaster mold and shapes it.

Aylin Bilgiç, tasarımlarında elle şekillendirme tekniğini de kullanıyor.
Aylin Bilgiç also uses a manual styling technique in her designs.
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the desired way. Most galleries avoid the idea of an 
exhibition because they think ceramic designs are 
fragile. Despite this, I have participated in many 
different mixed exhibitions in the past.”

Art of ceramics requires patience
Emphasizing that different techniques are used in 
porcelain and ceramic designs, Aylin Bilgiç gives the 
following information about these techniques: “I pour 
porcelain casting mud into plaster mold and shape it. 
After it becomes dry, I go into the process of retouch. 
The first firing process of designs starts after the 
retouch. At 900 degrees, the first biscuit firing is done 
for 6-7 hours on average. After the glazing process, it is 
again back with the firing, this time for about 10-12 
hours at 1,250 degrees. Then the product is completed. 
Another method is manual shaping... Here, plate 
technique, wick technique or pinch technique can be 
used while shaping plastic mud. There are too many 
techniques in ceramics. The glazing process is also a 
different dimension. Ceramic art is a job that requires a 
lot of patience... When you make the smallest mistake, 
the mistake shows itself. If you press a little harder than 
normal during the retouch stage, the product may break. 
If you make a mistake with the glaze, your product will 
have defects and become wasted. You have to be very 
careful and patient when working with ceramics. I also 
offer different trainings at the workshop. I teach in the 
field of manual shaping and decorating techniques. I 
have classes for 3 people. We work 4 days a week, 16 
hours a month. Participants get good results when 
classes are taken for at least six months. But they have 
to keep practicing and be in constant contact with the 
material.”
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kullanıyorum ve tasarımların üzerine çizgisel desenler 
yapıyorum. Porselen ve altın uyumu bana büyük keyif 
veriyor. Seramikte öğrenme süreci hiçbir zaman bitmiyor. 
Sürekli yeni bir malzeme çıkıyor. Farklı deneme ve yanıl-
malarla ilerliyorsunuz. Türkiye’de seramik sanatı henüz 
istenilen boyutta algılanmıyor. Çoğu galeri, seramik tasa-
rımlarının kırılgan olduğunu düşündüğü için sergi fikrin-
den uzak duruyor. Geçtiğimiz yıllarda buna rağmen farklı 
pek çok karma sergiye katıldım.

Seramik sanatı büyük sabır gerektiriyor
Porselen ve seramik tasarımlarında farklı teknikler kullan-
dığını vurgulayan Aylin Bilgiç, bu teknikler hakkında şu 
bilgileri veriyor: “Porselen döküm çamurunu, alçı kalıbı-
nın içine döküp forma şekil veriyorum. Kuruduktan sonra 
ise rötuş işlemine geçiyorum. Rötuşun ardından tasarım-
ların ilk pişirim süreci başlıyor. 900 derecede, ortalama 
6-7 saatlik ilk bisküvi pişirimi yapılıyor. Sırlandıktan 
sonra da bin 250 derecede yaklaşık 10-12 saatliğine tekrar 
fırına veriliyor. Böylece ürün tamamlanmış oluyor. Bir 
diğer yöntem ise elle şekillendirme… Burada da plastik 
çamuruna şekil verirken plaka tekniği, fitil tekniği ya da 
pinch tekniği kullanılabiliyor. Seramikte çok fazla teknik 
var. Sırlama süreci de farklı bir boyut. Seramik sanatı çok 
sabır isteyen bir iş… En küçük hatanızda, hata kendini 
belli eder. Rötuş aşamasında normalden biraz daha sert 
bastırırsanız ürün kırılabilir. Yanlış sırlama yaparsanız, 
ürününüz bozulur ve fire verirsiniz. Seramikle çalışırken 
çok dikkatli ve sabırlı olmanız gerekiyor. Atölyede farklı 
eğitimler de veriyorum. Elle şekillendirme ve dekorlama 
teknikleri alanında ders veriyorum. 3 kişilik sınıflarım var. 
Haftada 4 gün, ayda 16 saatlik çalışmalar yapıyoruz. Ders-
lere en az altı ay devam edildiğinde katılımcılar güzel so-
nuçlar alıyor. Ama pratik yapmaya devam etmeleri ve 
malzemeyle sürekli temas halinde olmaları gerekiyor.”



“fakir” olarak takdim etmektir. Çelebi benden, tenden, ken-
dinden soyunmuş ve insan olmaya doğru yola koyulmuş kişi 
olarak kendini ‘seçilmiş’ saymaz, hatta ‘vazifeli’ bile saymaz. 
Gönül saymaktan, hatır saymaktan, kul hakkı saymaktan, 
rıza saymaktan daha önemli görmez çünkü saydığımız ‘say-
gınlık’ları. Çelebi, dünya ağrısıyla yorulmuş ruhları, hırsla 
yarı yolda durmuş kalpleri, hasetle kurumuş kalmış düşleri, 
kendisi gibi olmaya değil olmamaya bir davettir. Çelebilik 
yolcu değil yol olmaktır. Yola davettir.
Çelebinin yola hürmeti, insana hürmetidir. İnsanın geçiciliği-
ne duyduğu saygının gereğidir. Yol bunun için vardır. Yola 
çıkmak başkasına çıkmaktır, başka biri olmaya çıkmaktır, 
yineleyelim, kendinden çıkmaktır. “Başkası olma/kendin ol” 
ısrarını haykıran bir yeni dünyaya karşı, eski dünyaya doğru 
yol almaktır. Çelebi yolluk olarak yanına neler almıştır acaba? 
Ekmek mi tuz mu yoksa su mu rüzgar mı? Pirinç mi nefes mi? 
Buğday mı zeytin mi? Söz mü boşluk mu? Azlık mı yokluk 
mu? Mevcuttan başka hiçbir şey almamıştır. Mevcudun da 
hepsini almamıştır, biraz eksiği kalsın diye. Sevgiden, gülüm-
seyişten, anlayıştan, iyilikten başka yolluğu yoktur çelebinin. 
Kuşlara darı döker gibi yollara döke döke gider yolluğunu. 
Yoldan başka kimsesi olmayandır çelebi. Öyleyse yolu say-
ması, yolu sevmesi, yol olması için fazladan bir sebebe ihti-
yacı yoktur. Yola çıkın. Yolun size çağırdığını, gülümsediği-
ni, açıldığını göreceksiniz. Kimse yola çelebi olarak çıkmaz. 
Yol insanı kurtarır, büyütür, inceltir, gülümsetir, sezgiye 
kavuşturur. Öyle geçene, öyle gidene çelebi derler. Yol çele-
biyle gider. Çelebi yol halidir, yolun gülümseyişidir.  

HAYDAR ERGÜLEN
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Yazımız yolculuktur, yolculuk da yazımızdır ya, öyleyse 
bakalım çelebi bir tren, vapur var mı hiç? Yoksa hiç çelebi 
kalmadı diye namı da mı yürümüyor? Hem çelebinin na-
mından ne olacak, olsa olsa çelebinin iki adım arkasından 
gelir. Yani öyle beyhude. Herkes çelebiye danışır, çelebi 
dağa taşa, uçan kuşa, ağan yıldıza, akan suya, yükseklerden 
bakan göğe, usuldan hızlıya çıkan rüzgara ve dahi varlığın 
akıcı, uçucu, geçici olduğu şeylere, tabiattan nasibini almış, 
bir zaman dilde kalmış, sonra açılıp anlaşılmış her nesneye 
danışır. Danışmak, tanışmaktır ki “Gelin tanış olalım/işi ko-
lay kılalım/sevelim sayılalım/ dünya kimseye kalmaz” diye, 
Türkmen Kocası Yunus Emre’nin söylediği aslında, bir ma-
kamı değil de bir hizayı anlatır. Danışan, tanışır, tanışan hiza-
ya gelir! Çelebinin hizası kendisiyle ölçülmez, onunla karşıla-
şanların, tanışanların, hemhal olanların, yoldaş olanların gö-
rüşüyle ölçülür. Göz kararı değil, gönül kararı. Hiza da hem 
yol ölçüsüdür hem de ol! ölçüsü. Çelebi yola kendinden çıkar. 
Kendinden yola çıkmak, bencilden yola çıkmakla aynı şey 
değildir. Kendinden kurtulmak manasındadır bu dediğim. 
Yol kendisiyle yola çıkan birinin ağırlığını nasıl taşısın? İnsa-
nın ben haliyle, ten haliyle geçtiği bir yol değil ki bu, insanın 
en haliyle geçtiği bir yol. İnsanın en hali, en hafif hali. Adeta 
olmadığı. Tül gibi, ruh gibi, nefes gibi bir hal. Hiç hali. Benlik 
hırkasından soyunmuş, yolu giyinmiş kişidir çelebi. Hatta 
daha da güzeli, böyle tanımlara, cümlelere gülmesi gelendir. 
Sanki onu bir aziz gibi tarif ve tahlil ettiğimizi düşünür. Hak-
sız da değildir, zira çelebi bir kişi bence aziz mertebesindedir. 
Lakin işte çelebilik de bunu hiç kabul etmemek ve kendini 
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Our article is about a journey; our journey is our fate. So, 
let us take a look around if we are going to be able to find 
a courteous train or a ferry? I wonder if there is none 
because we do not see any gentleman around anymore; 
therefore, their fame does not exist anymore. 
Everyone takes advice from a gentleman; and a gentleman 
from birds, stars, flowing waters, high skies, wind that is 
strong, from every object that has been talked about for a 
while and then forgotten and from the things that the 
existence becomes flowing and fading.  
Getting advice means getting to know; so, “Let’s meet/ Let’s 
make things easier/ Let’s love and respect/ The world shall be 
left to no one.” Yunus Emre tells about a manner not a title 
in here. Those who consult gets to know; those who get to 
know learn manners! The manner of a gentleman is not 
measured by the gentleman himself. It is measured by the 
reviews of those who get to know him. It is not measured by 
the eyes but by the hearts. Our manners are also the scale of 
our journey. 
Gentleman starts the journey from himself. Starting the 
journey from you does not mean to start the journey from 
your ego. What I mean is to free you from yourself. How is 

the journey supposed to carry the weight of someone who 
starts the journey with himself? This is not a path that you 
can pass in your me-state. It is a path that you can only pass 
through with your most-state. The lightest state. Almost not 
exist. Like a tulle, a spirit, a breath. Nothingness.
A gentleman is someone who is free of his egos, enjoying the 
journey. Moreover, it is someone who starts laughing after 
hearing these types of sentences. He thinks that we are 
analyzing and describing him like he is a saint. He is kind of 
right, because a gentleman, I think, is a saint. Being a 
gentleman means not to accept it but to introduce himself as 
a ‘poor’ person.  
As a person who is on the right path in order to become a 
human by freeing himself from his egos, a gentleman does not 
consider himself as a ‘chosen one’ or ‘on a mission’. The 
distinctions such as respect, caring, and honesty are more 
important than being ‘chosen’ or having a ‘mission’. 
Being a gentleman is an invitation for a journey to spirits 
that are tired of the pain of this world, to hearts that 
stopped in the mid-way because of ambitions, to dreams 
that faded because of jealousy. Being a gentleman is not 
being a passenger but it is being the path.

GENTLEMAN
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DOĞADAN İNSANA MUCİZEVÎ HEDİYE: 

ZEYTİNYAĞI
A MIRACLE OF NATURE FOR MANKIND: 

OLIVE OIL
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Denizler Tanrısı Poseidon ile Zekâ Tanrıçası Athena, 
büyük bir rekabet içindedir. Zeus, onları insanlığa en 
değerli armağanı vermekle görevlendirir. Poseidon, bir at 
getirir, Athena ise Yunanistan’ın en büyük şehri 

Aeropolis’in girişine bir zeytin ağacı diker…

Poseidon, the God of the Sea, and Athena, the Goddess of 
Intelligence, are in great competition. Zeus assigns them to 
present the most valuable gift to humanity. Poseidon brings 
a horse, and Athena plants an olive tree at the entrance of 

Greece's largest city Acropolis...
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Liquid gold
Olive has been consecrated for centuries. The tree, its branches, 
its fruits are used in medicine, religion, and rituals. Although 
the presence of the olive tree in Greece extends back to 4 
thousand years ago, there were olives in Anatolia 10 thousand 
years ago. For this reason, olive is considered to be originated in 
Mediterranean. Olive tree is mentioned as the Immortal Tree 
or the Tree of Life in the Mediterranean legends. From antiquity 
to today, it promises health, taste and beauty to mankind. 
Homer called olive oil "liquid gold"; Hippocrates recommended 
olive oil to his patients; the wise man Solon of Athena had 
passed laws to protect olive tree; persons who cut down an olive 
tree were sentenced to death or sent to exile in the Hellenistic 
period...

The 2500-year-old technique 
An olive oil mill of 2500 years ago was brought to daylight 
during an excavation that started in 1992 in a field near the 
İskele region of Urla, 50 km away from İzmir. In the excavations 
conducted by archaeologist Prof. Dr. Güven Bakır with the 
sponsorship of the Komili Zeytinyağı (an olive oil manufacturing 
company), the oldest and only olive oil mill recovered in 
Anatolia revealed the structure of the olive crushing mill and 
the level reached by hydraulic science. It was determined that in 
order to pulping olives, stone rollers were used and they 

Sıvı altın                                                                                                              
Zeytin, asırlar boyu kutsal sayıldı. Ağacı, dalları, meyvesi, 
dinde, tıpta, ritüellerde kullanıldı. Her ne kadar zeytin ağa-
cının varlığı Yunanistan’da 4 bin yıl öncesine kadar uzanı-
yorsa da Anadolu’da 10 bin yıl önce de zeytin vardı. Bu ne-
denle, zeytinin anayurdu, Akdeniz olarak kabul ediliyor. 
Zeytin ağacı Akdeniz efsanelerinde, Ölmez Ağaç ya da Ha-
yat Ağacı olarak geçiyor. Antik çağlardan bugüne, insanlığa 
sağlık, lezzet ve güzellik vaat ediyor. Homeros zeytinyağına 
“sıvı altın” demiş, Hipokrat zeytinyağını hastalarına tavsiye 
etmiş, Atinalı bilge Solon zeytin ağacının korunması için 
kanunlar çıkarmış, Helenistik devirde zeytin ağacı kesenler, 
ölümle cezalandırılmış ya da sürgüne gönderilmiş...

2500 yıllık teknik
İzmir’e 50 km mesafedeki Urla’nın İskele bölgesi yakının-
daki bir tarlada, 2500 yıl öncesine ait bir zeytinyağı işliği, 
1992’de başlayan kazılar sonucu günışığına çıkartılmıştı. 
Komili Zeytinyağı sponsorluğunda ve Arkeolog Prof. Dr. 
Güven Bakır’ın başkanlığında yapılan kazılarda, Anado-
lu’da ele geçen bu en eski ve tek zeytinyağı işliğinde, zeytin 
kırma değirmeninin yapısı ve hidrolik bilimin ulaştığı dü-
zey ortaya çıkmış oldu. Zeytinin hamur haline getirilme-
sinde, insan gücüyle çalışan taş merdanelerin kullanıldığı, 
havuzlarda bileşik kaplar esasına dayanarak, presten gelen 
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worked with human power; the mixture of oil and black juice 
that came from the press were poured into another well 
where oil came up to the surface and black juice and 
sediment sank to the bottom, based on the idea of having 
composite containers in pools. While the black juice and 
sediment passed through a hole in the bottom of the well to 
another well, the olive oil that accumulated in the previous 
well was also transferred to another well with ladles. Being 
survived until today because it is carved into the main rock, 
the mill is stated to be a work of the 6th century and it is also the 
first excavated olive oil mill.

A mill made by a boat builder
The Urla stones to be used in the construction of the Clazomenae 
Olive Oil Mill, which was faithfully restored and opened at the 
end of 2005 to visitors, were processed by the famous stone 
masons of Urla. For the wall, mud bricks made of straw, animal 
manure and goat hair were used. Pine, chestnut and cypress 
were preferred in the wooden parts. The trees were carved by 
hand with the use of adze and foot axe by the craftsmen brought 
from Trabzon. The roof of the mill was made by thatchers from 
Konya. And finally the first olive oil that was produced with the 
technique of 2500 years ago was obtained.

The first in Anatolia
If Iona's advanced science level is taken into consideration, the 
innovation brought by the first olive oil production plant of 
Anatolia, which was not discovered in any other Mediterranean 
country at the time, should not be surprising. Even Thales, one 
of the seven wise men of the world, who lived in this period and 
predicted the time of the eclipse of the sun a year ago, estimated 
that olives would be plentiful in accordance with the 
meteorological forecasts and rented all olive oil mills that year, 
becoming very rich. During the excavations of Clazomenae, 
many terracotta tombs located in the necropolis on the skirts of 
Yıldıztepe were found. The women used to wash up the dead 
and finally oil their body with olive oil. The terracotta 
sarcophagus was decorated with the war scenes at the head side, 
and the foot side was decorated with the plant motifs. These 
tombs were among the export products of Clazomenae.

Hometown of olive oil
Assoc. Prof. Dr. Levent Köstem targets to remind the world 
the title of Turkey, the "homeland of the olive oil", inherited 
from the archaic period's olive oil mill Clazomenae, almost 
never mentioned in the olive oil museums abroad and on 
olive maps. He is making his dreams come true by building 
the world's largest olive oil museum complex in the 
Uzunkuyu village of Urla. He began to plant olive trees 
twenty years ago after purchasing the land. He started with 
organic farming, although he knew that it wouldn't be 
productive much for the first 10 years. Visiting every inch of 

yağ ile kara su karışımının başka bir kuyuya boşaldığı ve 
burada zeytinyağının yüzeye çıkarak, kara su ile tortunun 
dibe çöktüğü saptandı. Bu arada, kara su ve tortu dipteki 
delikten başka bir kuyuya geçerken, bir önceki kuyuda bi-
riken zeytinyağı da, kepçelerle başka bir kuyuya aktarıla-
rak dinlenmeye bırakılıyordu. Ana kayaya oyulduğundan, 
korunarak günümüze kalan, M.Ö. 6. yüzyıla ait işliğin, 
açığa çıkarılan ilk zeytinyağı üretimi yapan fabrika niteli-
ğine sahip olduğu belirtiliyor. 

Tekne ustasından işlik
Aslına uygun olarak ayağa kaldırılan ve 2005 yılı sonunda 
ziyarete açılan Klazomenai Zeytinyağı İşliği’nin yapımında 
kulanılacak Urla taşları Urla’nın ünlü taş ustaları tarafından 
işlendi. Duvar için, saman, hayvan gübresi ve keçi kılından 
yapılan kerpiçler kullanıldı. Ağaç aksamda çam, kestane ve 
selvi tercih edildi. Ağaçlar, o dönemde olduğu gibi, Trab-
zon’dan getirilen tekne ustaları tarafından, elle keser ve 
ayak baltası kullanılarak yontuldu. İşliğin çatısı da Kon-
ya’dan gelen saz ustaları tarafından yapıldı. Ve nihayet 2500 
yıl öncesinin tekniğiyle üretilen ilk zeytinyağı elde edildi. 

Anadolu’da bir ilk
İonya’nın ileri bilim seviyesi göz önüne alınırsa, o dönem-
de, başka hiçbir Akdeniz ülkesinde keşfedilmemiş bu 
Anadolu’nun ilk zeytinyağı üretim tesisinin getirdiği ye-
niliğe şaşmamalı. Hatta bu devirde yaşamış olan ve bir yıl 
öncesinden güneş tutulmasının zamanını öngören, dün-
yanın yedi bilgesinden biri Thales de yine meteorolojik 
tahminleriyle, o yıl zeytinin bol olacağını hesaplamış, bü-
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tün zeytinyağı işliklerini kiralayarak zengin olmuştu. Kla-
zomenai kazıları sırasında, Yıldıztepe eteklerindeki nekro-
pollerde birçok pişmiş toprak lahit bulundu. Kadınlar 
ölüyü yıkarlar ve en sonunda bedeni zeytinyağıyla yağlar-
lardı. Pişmiş toprak lahitlerin baş ucuna, savaş sahneleri, 
ayak ucuna ise bitki motifleri işlenirdi. Bu lahitler, Klazo-
menai’nin ihraç ürünlerindendi. 

Zeytinyağının ana vatanı 
Dünyanın zeytin haritalarında genellikle yer verilmeyen ve 
yurt dışındaki zeytinyağı müzelerinde hemen hemen hiç 
bahsedilmeyen Türkiye’nin, arkaik dönem zeytinyağı işliği 
Klazomenai’den miras kalan “zeytinyağının ana vatanı” 
unvanını hatırlatmak amacıyla harekete geçen Doç. Dr. 
Levent Köstem, Urla’nın Uzunkuyu köyünde kurduğu 
dünyanın en büyük zeytinyağı müze kompleksinde hayal-
lerini gerçekleştiriyor. 20 yıl önce araziyi alıp zeytin fidan-
larını dikmeye başlıyor. 10 yıl boyunca doğru dürüst verim 
alamayacağını bile bile organik tarıma yöneliyor. Türki-
ye’yi karış karış gezerek, çoğu hurda olarak satılmaya götü-
rülen, eski zeytinyağı üretim sistemlerini bir bir bulup 
Köstem Çiftliği’nde topluyor. Amacı, Türkiye’de bugüne 
dek kurulmuş tüm zeytinyağı ezme sistemlerinin bire bir 
ölçekte müze içinde yer alması. Ayrıca burayı bir enstitü 
gibi çalıştırarak yerel halk ve köylerle iletişimi ihmal etmi-
yor. 20 bin metrekarelik alanda 5 bin 650 metrekare kapalı 
alana sahip müzenin bahçesi düzenlenirken bir arboretum 
oluşturma amacıyla, bölgede ve yerel toprakta yetiştirile-
bilen tüm ağaç türleri, bölgeye uygun meyve ağaçları diki-
liyor. Ege ve yarımada zeytincilik ve kültürüne adanan 
Köstem Çiftliği’nde kaliteli ve kusursuz organik zeytinyağı 
üretebilmek amacıyla çalışmalar sürüyor.   
 
Bin pınar ve toprak kokusu
Tevrat der ki; büyük tufan yeryüzünün tamamını sular 
altında bıraktığında geride yalnızca her varlıktan bir çifti 
taşıyan gemisiyle Nuh Peygamber kalır. Nuh’un gemisi, 
aylarca sular üzerinde sürüklendikten sonra yüksek bir 
dağın tepesinde karaya oturur. Tufan biraz durulur gibi 
olunca Nuh gemisinin güvertesinden beyaz bir güvercin 
uçurur. Güvercin, ağzında bir zeytin dalı ile geldiğinde 
Nuh Peygamber tufanın bittiğini ve suların çekildiğini 
anlar. O günden bugüne, zeytin dalı hayata dönüşün, 
umudun, iyiliğin ve barışın sembolü olmuştur, zeytin 
ağacı da ölümsüzlüğün... İşte bunun en iyi hissedildiği, 
özellikli bir doğadayız… Temiz havası, eşsiz suyu, zirve-
leri, verimli toprağı ve geleneklerle yoğrulmuş köyleriy-
le, “bin pınarlı” Kaz Dağları… Burada o özlemini çektiği-
niz toprak kokusuna kavuşma vaktidir. Otun kokusu, 
peynirin tadı, zeytinyağının rengi, pazarların canlılığı ve 
doğal yaşamın tüm inceliklerini paylaşan Kuzey Ege köy-
lüsünün cömertliği, insana sade bir mutluluk verir. 

Turkey to gather old olive oil production systems, most of which 
is sold as scrap, in the Köstem Farm. The aim is to have all of the 
olive oil press systems used so far in Turkey take place in the 
museum in a real life scale. He does not neglect communicating 
with local people and villages by running the place also as an 
institute. When the garden of the museum, which is spread on a 5 
thousand 650 square meters of indoor space over 20 thousand 
square meters of lot, is organized in order to create an arboretum 
in the region; all the tree species and fruit trees that can be grown 
in the region and local soil are planted there. The works are being 
conducted to produce quality and perfect organic olive oil in the 
Köstem Farm which is dedicated to the Aegean and peninsula 
olive farming and cultivation culture. 

The scent of soil and one thousand springs
The Torah says; when the great flood leaves the whole earth under 
water, the Prophet Noah remains in the ship carrying only a pair 
of each species. Noah's ark sits on the top of a high mountain after 
being dragged on the water for months. Noah lets a white pigeon 
fly from the deck of Noah's ark as the flood calms down. When the 
pigeon comes back with an olive branch in its beak, Prophet Noah 
understands that the flood is over and that the waters are ebbed. 
The olive branch has become a symbol of hope, goodness and 
peace, and the olive tree the symbol of immortality. Here we are in 
a nature where we feel the best of it. With their clean air, 
unique waters, peaks, fertile lands and traditions, home of the 
thousand springs: The Ida (Kaz) Mountains. Here is the time 
to embrace the smell of the earth that you have longed for... 
Taste of cheeses, color of olive oil, vitality of the markets, all 
the delicacies of natural life, and the generosity of the North 
Aegean village people offer a simple pleasure.
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Bin baharat ile meltem
Dingin Kaz Dağları zeytin hasadında canlanır. Rivayete göre, 
binlerce yıldır Kaz Dağları’ndan gelen bin bir baharatın koku-
su Ege’nin meltemiyle karışmış, bu da zeytinyağının tadına 
kokusuna sinmiştir. Doğasının bakirliği, dere vadileri, köyle-
ri, taş evleri ve yöre müzeleri etkileyicidir. Cumhuriyet önce-
sinde, zeytin ve hayvancılıkla uğraşan Türk ve Rum ailelerin 
birlikte yaşadığı, kayalık bir araziye kurulu Ege’nin en güzel 
köylerinden biri Adatepe. Evlerinin yapıldığı taşlar, yakında-
ki taş ocaklarından çıkarılmış ve geleneksel taş ustaları tara-
fından işlenmiş. 

İlk fabrika müze
Bu bölgede iki kaydadeğer zeytinyağı müzesi var. Biri, Ça-
nakkale-İzmir karayolu üzerinde Küçükkuyu kasabasının 
girişindeki Adatepe Zeytinyağı Fabrikası & Müzesi. Türki-
ye’de türünün ilk örneği olan bu zeytinyağı “Fabrika - Müze-
si”, 17 yıldır bu coğrafyanın zeytin ve zeytinyağı kültürüne 
ışık tutuyor. Müze, aslında restore edilen tarihi bir sabunha-
ne binası. Civar köylerden toplanmış zeytin, zeytinyağı ve 
sabun üretimiyle ilgili araç ve gereçler sergilenirken bir yan-
dan da kuru baskı zeytinyağı üretimine devam ediliyor. Eski 
zeytinyağı presleri, zeytin toplama aletleri, taşıma ve saklama 
kaplarının yanı sıra çeşitli folklorik objeler de var. Müzede 
zeytinyağının üretimi, saklanması, aktarılması ve filtre edil-
mesi gibi aşamalarla zeytinin hikayesine ve geleneksel usulde 
zeytinyağı sabun yapım tekniğine yer veriliyor. Eski zaman-
lardan beri zeytinlerin ezilerek hamur haline getirildiği taş 
değirmenler burada üretimin ilk aşamasında hala kullanılıyor 
ve soğuk sistemle işlenerek zeytinyağı üretiliyor.

Aile boyu gelenek
Coğrafi özelliklere ve mikroklimaya bağlı olarak, Türki-
ye’de dünya çapında zeytinyağının Edremit Körfezi’nden 
çıktığı konusunda birçok uzman hem fikir. Edremit ile Ak-
çay arasında, dördüncü nesil Evren Ertür’ün zeytinyağı 
fabrikasının hemen yanında son derece ilginç bir zeytinyağı 
müzesi var; Evren Ertür Tarihi Zeytinyağı Aletleri Müzesi… 
Zeytin ve zeytinyağı üzerine aydınlanmanın yeri burası. 
Müzede çeşitli dönemlere ait zeytinyağı üretim sistemle-
rinden Evren Bey’in dedesine padişah tarafından verilmiş 
başarı fermanına, yüz yirmi yıllık kağıt sabundan sabun 
kalıplarına, zeytinyağı üzerine farklı dönemlere ait bir çok 
ilginç eşya görmek mümkün. Müzeyi Enver Bey’den dinle-
mek ayrı keyif. Enver Bey’in kızı, Türkiye’nin ilk profeyonel 
zeytinyağı eksperi Selin Ertür de bir yüzyıla yayılan aile ge-
leneğini sürdürüyor. İtalya Toskana’da dokuz yıl zeytinyağı 
eğitimi almış ve önemli uluslararası yarışmalarda Edremit 
Körfezi’nden altın madalyalı zeytinyağları var. Türkiye’nin 
zeytinyağı dünya çapında tanınabilsin diye dere tepe gez-
miş, en güzel zeytinleri arayıp, ağaç sahipleriyle anlaşmış, 
onları toplayıp güvendiği fabrikalarda sıktırmış.

Etesian wind with one thousand spices 
The serene Kaz Mountains revive in the olive harvest. According 
to a rumor, the smell of a thousand spices coming from the Kaz 
Mountains for thousands of years has been mixed with etesian 
wind of the Aegean and the scent and the taste of olive oil became 
permeated with it. The virginity of nature, river valleys, villages, 
stone houses and local attractions are impressive. Adatepe, one of 
the most beautiful villages of the Aegean, is established on a rocky 
terrain where the Turkish and Greek families lived together 
farming olive trees and livestock before the Republic. The stones 
that were used to build the houses were removed from the stone 
quarries nearby and processed by traditional stone masons.

The first factory & museum
There are two noteworthy olive oil museums in this area. One 
is the Adatepe Olive Oil Factory & Museum at the entrance of 
Küçükkuyu town on Çanakkale-İzmir highway. This olive oil 
"Factory - Museum" is the first of its kind in Turkey and has been 
illuminating the olive and olive oil culture of this region for 17 years. 
The museum is located in a historic building where soap used to be 
made. The building is restored. While the tools related with olive, 
olive oil and soap collected from the neighboring villages are 
exhibited, the production of dry pressed olive oil is continued. There 
are old olive oil presses, olive picking tools, transport and storage 
containers as well as various folkloric objects. In the museum, the 
stages of olive oil production, its storage, transportation and 
filtering and the techniques of olive oil soap production are 
represented. The stone mills where olives are crushed and dumped 
since ancient times are still being used in the first stage of 
production, and olive oil is being processed by cold press.

A family tradition
Depending on the geographic characteristics and 
microclimates, many experts agree that world class olive oil 
comes from the Gulf of Edremit, Turkey. Between Edremit and 
Akçay, there is a very interesting olive oil museum right next to the 
fourth generation Evren Ertur's olive oil factory: Evren Ertür 
Historical Olive Oil Tools Museum... This is the place of 
enlightenment on olive and olive oil. It is possible to see many 
interesting items on olive oil in the museum belonging to various 
periods from the olive oil production systems, a very interesting 
imperial order of success given to Ertür's grandfather by the 
Sultan, 120-year-old paper soap, and to soap molds. It is a 
pleasure to listen to Enver Ertür talk about the museum. His 
daughter, Selin Ertür is Turkey's first professional olive oil expert 
who also continues the family tradition spanning a century. She 
has trained in olive oil in Tuscany, Italy for nine years and has gold 
medal olive oils from the Gulf of Edremit in important 
international competitions. She has made many visits to find the 
best olive trees; she contracted the tree owners and after the olives 
were picked up she had them turned into oil by reliable factories, 
so Turkey's olive oil would be recognized globally.

KEŞFET / EXPLORE
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2015’te çıkardığı ilk şiir kitabı Hicretsizlik’le (Avangard 
Kitap) dikkatleri üzerine çekmişti Elyesa Koytak. Beğe-
nilen, okunan bir ilk kitap oldu Hicretsizlik ve 2017’de 
ikinci baskısını yaptı. Elyesa Koytak, ayrıca Fayrap der-
gisinin editörlüğünü yürütüyor. Uzun zamandır, dergi-
deki şiir eleştirisi bölümünü Hakan Arslanbenzer ve 
Fazıl Baş’la birlikte doldurmakta. Özellikle Arslanben-
zer ve Baş’ı andım, çünkü Koy-
tak’ın şiir üzerine düşünceleri, bu 
iki şairin de temsil ettiği Neo-E-
pik çizgide.
Anlamın Kıyameti: Modern Türk 
Şiiri Üzerine Denemeler (Avan-
gard Kitap, 2017) dört bölümden 
oluşuyor. Kitaba ismini veren 
“Anlamın Kıyameti” ile “Edebiyat 
Ortamı” bölümlerinde şairin teo-
risini okuyoruz. “Kudemadan 
Birkaç Şair” ve “Günümüz Şiiri” 
bölümlerinde ise teorisinin prati-
ğiyle; belli şiirlere uygulanmasıy-
la karşılaşıyoruz. Aslında yazıla-
rın bütününü de teorik bulabili-
riz. Çünkü Koytak, Tevfik Fikret 
veya Mehmet Akif şiirini inceler-
ken, bir yandan da oluşturmakta 
olduğu şiir görüşünü açıklıyor. 
Günümüz şairlerinden Eren Safi 
veya Murat Küçükçifci’ye dair 
yazıları da aynı çabanın uzantısı. 
O yüzden Anlamın Kıyameti’ne 
sadece edebiyat ortamı ve şiirlerle ilgili eleştiri yazıları 
gözüyle bakamayız. Kitap, aynı zamanda bir poetikanın 
zemin arayışı.
Koytak’a göre Türk şiirinin yenileyicisi epik damardır. 
Epik şiiri, Namık Kemal hatta Nefi’ye kadar götürmek 
mümkün. Fakat Türk edebiyatında epik şiirin modern 
dönemde ilk belirgin temsilcisi Tevfik Fikret’tir. Koy-
tak’ın Tevfik Fikret yazısı, şairi ideolojik kaygı ve ön-
yargılarla okuyan veya okumayan herkese karşı bir sa-

Elyesa Koytak had drawn attention with his first book of poems 
titled Hicretsizlik, published in 2015 by Avangard Books. 
Hicretsizlik became a debut that was read and liked and its second 
print was done in 2017. Elyesa Koytak also conducts the editing of 
the literature magazine titled Fayrap. He has been filling up the 
poetry review column together with Hakan Arslanbenzer and Fazıl 
Baş for a long time. I especially mentioned Hakan Arslanbenzer and 

Fazıl Baş because the thoughts of Koytak 
on poetry are on the Neo-Epic line that is 
also represented by these two poets. 
Anlamın Kıyameti: Modern Türk Şiiri 
Üzerine Denemeler (Armageddon of 
Meaning: Essays on Modern Turkish 
Poetry) (Avangard Books, 2017) consists 
of 4 chapters. Giving the book its title, 
“Armageddon of Meaning” and “Literary 
Circle” chapters are about the theory of 
the poet. We see the practice of his theory 
in the chapters of “A Few Poems from the 
Old” and “Today’s Poetry”. In fact, we 
may also find the integration of the 
articles theoretical because Koytak 
explains his idea of poetry that he is about 
to develop while observing Tevfik Fikret 
and Mehmet Akif’s poetry. His articles 
about Eren Safi or Murat Küçükçifçi, 
among today’s poets, are the extensions of 
the same effort. Therefore, we cannot 
treat Anlamın Kıyameti as the review 
articles about literary circle and poetry. 
The book is also the art of poetry’s seeking 

for grounds. According to Koytak, the innovator of Turkish poetry 
is the epic vein. It is possible to trace epic poetry back to the past 
until Namık Kemal and moreover to Nefi. The first significant 
representative of epic poetry in Turkish literature in the modern era 
is Tevfik Fikret. Koytak’s article on Tevfik Fikret seems like an 
advocate against the readers who read Fikret’s poems with their 
ideological worries and prejudices. We can tell that the article gives 
us a lesson of Tevfik Fikret. The small number of reviews and 
academic articles on Tevfik Fikret’s poetry show that the poet 

vunma niteliğinde. Yazının, Tevfik Fikret dersi verdiği 
de söylenebilir. Tevfik Fikret şiiriyle ilgili eleştirel, 
hatta akademik çalışmaların azlığı da şairin yanlış anla-
şıldığını veya hakkıyla değerlendirilmediğini gösteri-
yor. Koytak, Tevfik Fikret şiirini bölümlere ayırıyor; 
onun kullandığı edebî sanatları sıralıyor; yaşadığı dö-
nemde kimleri nasıl etkilediğini, gelecek kuşaklara ne 
gibi imkanların kapısını açtığını irdeliyor. Koytak’a göre 
Tevfik Fikret’le Mehmet Akif’i karşı karşıya getirenle-
rin aksine, Akif’in şiirdeki öncülü Fikret’tir. Türk şii-
rinde ilk kez halk, siyaset ve modernlik Tevfik Fikret ve 
Mehmet Akif’le birlikte merkezî konuma çekilir. Ora-
dan Nazım Hikmet, Faruk Nafiz Çamlıbel ve İkinci Yeni 
şairlerine geçiş yapılır.
Koytak aynı konuyu 15 Temmuz şiirleriyle ilgili yazı-
sında da irdeliyor. Epik şiirde gerçeklerle uğraşıldığını, 
halkın içinden konuşulduğunu, sanat yapma kaygısıyla 
sözün geriye atılmadığını söylüyor. Ve yine epik şairleri 
Mehmet Akif’e bağlıyor. Konuşma diliyle yazılan şiirin, 
siyaseti nasıl kendiliğinden bünyesine aldığını; söz sa-
hibi olduğunu; tespitlerde bulunup tekliflere kapı arala-
dığını belirtiyor. Bunların karşısına Ebubekir Eroğlu ve 
Arif Ay’ın, soyut, belirsiz ve içrek şeklinde nitelendir-
diği 15 Temmuz şiirlerini koyuyor. 
Günümüzde çok sayıda edebiyat dergisi çıkmasına rağ-
men maalesef eleştiri yazılarına rastlamak çok güç. 
Dergilerde eleştiri yazısı diye yayımlanan metinler ma-
alesef şiiri de eleştiriyi de ıskalamakta. Anlamın Kıya-
meti bu nedenle çok kıymetli. Koytak, muallakta tek 
cümle bırakmamış. Düşünce, tespit ve eleştirilerinin 
tamamını temellendirmiş. Eleştirirken veya tespitte 
bulunurken kin, garaz veya gizli hesaplaşmaları bir ke-
nara bırakarak doğrudan şiire yaklaşmış ve kulak vermiş.

was misunderstood or underestimated. Koytak divides his 
poetry into sections; he names the literary arts that he uses; he 
discusses the persons influenced by his poetry in his period and what 
kind of doors he opened for the next generations. According to 
Koytak, on the contrary of those who bring Tevfik Fikret against 
Mehmet Akif; the predecessor of Akif in poetry was Fikret. People, 
politics, modernism are put in the center for the first time in Turkish 
poetry with Tevfik Fikret and Mehmet Akif. It is transferred to 
Nazım Hikmet, Faruk Nafiz Çamlıbel, and the Second New poets 
from there.  Koytak discusses the same topic in his article on July 15 
poems. He says that epic poetry deals with the reality and speaks 
from the heart of the people and the verbalism is not pushed to the 
background with the worry of making art. And once again he 
connects the epic poets to Mehmet Akif. He states that poetry made 
in spoken language takes politics within its body naturally and 
becomes an authority, makes determinations and leaves doors ajar 
for suggestions. He puts the July 15 poems, defined as abstract, 
uncertain and esoteric by Ebubekir Eroğlu and Arif Ay, against 
those. Unfortunately, it is hard to find review articles today, 
although many literature periodicals are published. I am afraid that 
the articles published as review articles in magazines are mostly 
missing both the review and poetry. Anlamın Kıyameti is so 
valuable for this reason. Koytak has not left any sentence up in the 
air. He founds all of his ideas, thoughts, and determinations. He 
approaches directly to poetry while he reviews and determines, 
staying away from any grudge, malice, or disguised reckoning. 
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TÜRK ŞİİRİNE TAZE 
BİR BAKIŞ
A NEW LOOK AT TURKISH POETRY



Parçalarınızı tamamlayan en önemli aksesuar 
ve kadınların bitmeyen zevki ayakkabılar, 
2018 yılında da yeni modelleriyle göz 
dolduruyor. İlkbahar/Yaz sezonuna damga 
vuracak ayakkabıların en gözde modellerini bir 
araya getirdik.

The most important accessory to complete your 
combinations and the endless pleasure of women, 
footwear is again appealing to the eye with new 
models in 2018. We have brought together the 
popular models of this Spring/Summer season 
for you. 

SLINGBACK 
AYAKKABILAR
Bu yaz biraz 80’lerin 
nostaljisini yaşamak 
istiyorsanız, bu sezonun 
modası olan slingback 
ayakkabı modellerini 
denemenizi öneririz. Hem kısa 
topuklu modellerde hem de 
uzun topuklularda ayaklarınıza 
ayrı bir hava katacak olan 
slingback ayakkabılar sezona 
damga vuracak.
 
SLINGBACK SHOES
If you would like to 
experience the 80s’ nostalgia 
this summer a bit, we 
suggest you to try this 
season’s trend sling bang 
shoe models. Sling bang 
shoes will be very popular 
this season both in low heels 
and high heels, adding a 
different style to your feet. 

VAZGEÇİLMEZ PASTELLER
2018 İlkbahar/Yaz renk modası lavanta 

renginden kendinizi alamayacaksınız. Sarı, 
pembe, mavi ve mint gibi sıcak tonlar da arka 

planda kalmayıp artık gün yüzüne çıkıyor. 
Sezona en güzel halleriyle katılan bu renkler, 
geceleri de ayaklarınızı süslemeye talip. 2018 

İlkbahar/Yaz sezonunda, ayaklarınıza eşlik 
edecek olan bu pastelleri mutlaka 

denemelisiniz.

INDISPENSABLE PASTELS
You won’t get enough of the lavender color 

trend of the Spring/Summer season of 2018. 
The soft tones of yellow, pink, blue and mint 

will also come to prominence. These colors 
that join the season in their most beautiful 

appearances will make your feet look stylish 
at nights. You should definitely try these 
colors that are going to add elegance to 

your footwear in the Spring/Summer season 
of 2018.

MODA / FASHION MODA / FASHION

MELİKE BETÜL AYŞE NUR AYGÜN

İLKBAHAR/YAZ 
AYAKKABI 

MODASI

SPRING/SUMMER 
FOOTWEAR 

FASHION
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PARILTI ZAMANI
Parıltılardan kaçmayın ve dolabınızda 

onlara daha fazla yer açın. Geçen 
sene moda haftalarında bu senenin 

en büyük modası olacağının 
sinyallerini veren parıltılı ayakkabılar, 
2018’i etkisi altına aldı. İlkbahar/Yaz 

sezonunda ayakkabılarda 
hakimiyetini sürdüren parıltılar bu 
yaz boyu parçalarınızda size eşlik 

edecek. Yılın güneşli günlerinde 
tercih edebileceğiniz sezonun en şık 

parıltılı ayakkabı modellerine de 
mutlaka göz atın.

TIME TO SHINE
Do not be afraid of glittering; make 

some space for glitters in your 
wardrobe. Glittering footwear gave 
the signal last year to become the 

biggest trend of this year and 
captured the season with its aura. 

Glitters that will dominate the 
Spring/Summer season are going to 
accompany your feet summer long. 
You should take a look at the most 
stylish glittering shoe models that 

can be worn on sunny summer days. 

UGLY SNEAKERLAR
Moda ve stilin tabularını yıka 
sneakerlar, ayakkabı da kuralları baştan 
yazıyor. Rahat olmalarının yanı sıra 
kendilerine farklılık katarak güçlenen 
sneaker modeller, moda dünyasının 
yeni gözdelerinden. 2018 İlkbahar/Yaz 
sezonunda mutlaka denemeniz 
gereken “Ugly Sneaker” modasının en 
lüks ayakkabılarını denemeden yazınızı 
geçirmeyin.

UGLY SNEAKERS
Breaking taboos of fashion and style, 
sneakers are rewriting the rules of 
footwear. The sneaker models that 
strengthen their hand by being 
different and comfortable as well are 
among the new favorites of the 
fashion world. You must try the “Ugly 
Sneaker” trend in the Spring/Summer 
season of 2018, especially the most 
luxurious models of the trend...
  

KISA TOPUKLAR GERİ 
DÖNDÜ
70’lerin modası kısa topuklu 
ayakkabılar geri döndü. Yıl 
boyunca hakimiyetini 
sürdüren botlar ve düz 
tabanlar kendilerine ufak ve 
şirin bir detay bırakıyor. 
Kıyafetlerinizi gündüzden 
geceye kolayca taşımanıza 
da yardımcı olan bu 
topuklular, hem 70’leri 
anmanıza yardımcı olacak 
hem de kıyafetlerinizi 
tamamlamanıza yardımcı 
olacak. Bu yaz kısa 
topuklarla hareket etmeyi 
unutmayın.

LOW HEELS ARE BACK
A fashion of the 70s, low 
heels are back. Boots and 
flats that have been 
dominating for the whole 
season are leaving their 
spot to a tiny and cute 
detail. Short heels that will 
enable your clothes adapt 
from day to night easily are 
also going to help you 
remember the 70s and 
complete your 
combinations. Do not 
forget to be on the move 
on low heels this summer.

MODA / FASHION MODA / FASHION
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Evlenmek, yeni ev kurmak iki insanın bir ömür boyu 
birlikte yaşayacağı evi planlaması anlamına geliyor. İki 
farklı karakterden ve iki farklı aileden gelen insanın fi-
kir ve zevk birliği yapıp ev kurması da sanıldığı kadar 
kolay olmuyor. Ancak birbiriyle uyum içinde olan ve 
birbirinin fikirlerine önem veren çiftler aileleri de bu 
işe çok taraf etmeden hayallerindeki evi tasarlamayı 
başarabiliyorlar.   
Yeni bir hayata merhaba demek için bir araya gelen, 
evlilik hazırlığı yapan çiftler için dekorasyon fikirleri 
hazırladık….

Marrying, settling in a house together for a lifetime with 
your loved one also means planning. It is not as easy as it 
seems to decorate a house for two different persons who 
come from different families. However, the couples that 
respect each other’s ideas in harmony are able to begin 
designing their dream house without letting their 
families interfere. We have prepared decoration tips for 
the couples who are going to marry and welcome a new 
life together. 

ELA DEMİRCİLER

DÜĞÜN SEZONUNUN AÇILDIĞI ŞU GÜNLERDE YENİ EVLENECEK ÇİFTLERİ EVLİLİK 
HAZIRLIĞI TELAŞI SARMIŞ DURUMDA. DÜĞÜN MEKANINDAN TAKILARA KADAR HER 
ŞEY PLANLANIYOR. PEKİ BİRLİKTE YAŞANILACAK EV KONUSUNDA NELER YAPMALI? 

BU SORUNUN YANITINA MERCEK TUTTUK….

THE WEDDING SEASON IS OPEN NOW AND THE COUPLES THAT ARE GOING TO MARRY 
ARE IN A RUSH. EVERYTHING IS BEING PLANNED FROM THE WEDDING LOCATION TO 

JEWELRY. WHAT ARE THE THINGS TO DO FOR THE HOUSE OF THE NEWLY WED 
COUPLE? WE ARE LOOKING CLOSER TO THE ANSWER OF THIS QUESTION…

DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION

GELİN EVİNİZ HAZIR MI?

IS BRIDE’S HOUSE READY?



DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION

İŞLEVSEL MOBİLYALAR
Günümüzde özellikle büyükşehirlerde 
yaşam alanları giderek küçülüyor. Siz de 
küçük bir ev tercih ettiyseniz eşya listeni-
zin kısa olmasına özen göstermelisiniz. 
Yaşam alanlarını gereksiz detaylara boğ-
mak yerine örneğin yatak olabilen koltuk-
lar, yemek masasına dönüşen sehpalar 
gibi işlevsel mobilyalara yönelerek rahat 
ve konforlu bir ev kurgulayabilirsiniz. 

FUNCTIONAL FURNITURE
Living spaces are getting smaller now, 
especially in metropolitans. If you have also 
picked a small house, you should keep your 
list short. Instead of stuffing up your living 
spaces with unnecessary details, you can go 
for functional items such as a convertible 
sofa or table. This way you will be decorating 
your house as a comfortable and functional 
place. 

RENK SEÇİMİ
Yeni bir ev tasarlarken evin duvar 
rengi ve yer döşemelerinde kullanılan 
renkler belirleyici unsurlar arasında 
yerini alıyor. Öncelikle evinizin odaları-
nın rengine ve yer kaplamalarına 
uygun olan mobilyalar tercih etmelisi-
niz. Seçilen renkler uyumlu ve kişilere 
huzur veren renkler olmalı. Mobilyaların 
duvarlarla uyumu da dekorasyonunuz-
da ahenk  yakalamanızı sağlar.

SELECTING COLORS
Colors, used on walls and floors while 
decorating a new house, are among the 
determining factors. You should select 
furniture according to the colors used 
on the walls and floor installations. The 
colors to be selected should be suitable 
and peaceful. The harmony of the 
furniture with walls also helps you 
capture a consistency in decoration. 

ZEVKİNİZİ HARMANLAYIN
Evinize eşya satın alırken aynı evde yaşaya-
cak olan iki insan olarak ne tarzda bir deko-
rasyon uygulayacağınıza zevklerinizi harman-
layarak karar vermelisiniz. Vintage tarzı evler 
popülerlik kazanırken ferahlıktan hoşlananlar 
için country tarzı ev dekorasyonu öne çıkıyor. 
Modern ev isteyenler için Loft tarzı tercih edi-
lirken, avangart diye nitelendirilen lüks görü-
nümlü evler de günümüzde pek çok ev hanı-
mının ilgisini çekiyor. Size en uygun olan tarza 
karar verip eşya satın almalısınız…

COMBINE YOUR TASTES
You should decide on the style of your decoration 
together combining both of your tastes as two 
people who are going to live in the same house. 
Today, vintage style decorations are popular; 
however, for those who appreciate comfort, 
country style becomes to prominence. Loft style 
is the best option for those who enjoy a modern 
style. Houses decorated in avant-garde style 
draw attention of many homemakers today. You 
should decide on the most suitable style for you 
first, and then start picking your furniture.   

BİRLİKTE KARAR VERİN
Yaşanacak evin ve semtinin belirlenmesi evlilik 
öncesinde yaşanan en büyük problemlerden 
biridir. Daha sonrasında eve alınacak eşyalara 
karar verilmesi süreci çiftleri zorlar. Ev seçimin-
den dekorasyonuna kadar geçen süreçte 
damat ve gelin adayının kişisel zevkleri, yaşam 
tarzları, iş hayatları, bütçeleri göz önüne alına-
rak planlama yapılmalı. Süreci iyi yönetebilmek 
için de aileler işe karıştırılmamalı…

MAKE DECISIONS TOGETHER
One of the things to decide before the wedding 
is to make the decision on the location of the 
house. Later, the process of choosing the 
furniture for the house seems to be hard on the 
couple. The plans from choosing a house to 
decorating it should take the personal tastes, 
life styles, business lives, and budgets of the 
couple to be wed into consideration.  In order 
to manage the process well, their families 
should not interfere with the process. 
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SİNEMA / CINEMA

KARAVAN/ THE LEISURE SEEKER
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
04 Mayıs 2018 / May 04, 2018

YÖNETMEN: DIRECTOR: 
Paola Virzi

OYUNCULAR: CAST:                                             
Helen Mirren, Donald Sutherland, Kirsty Mitchell

TÜR: GENRE:
Macera, Aşk, Dram /Adventure, Romance, Drama

FİLM ÖZETİ: Güneşli bir yaz sabahı Ella ve John, The 
Leisure Seeker (Dinlence Peşinde) adını verdikleri eski 
karavanlarıyla yollara düşerler. Ziyarete gelen çocukları 
onları evde bulamayınca telaşla telefon edip geri gelmeleri 
konusunda ısrar etse de Ella ve John bu seyahatlerinde 
kararlıdır.

SYNOPSIS: Ella and John, a runaway couple, go on a 
journey in the old RV they call The Leisure Seeker on a 
sunny summer morning. Their children who come to visit 
them at home call them in an alarm and insist on them 
returning home; however, Ella and John are determined 
to complete this journey.

HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
25 Mayıs 2018 / May 25, 2018

YÖNETMEN: DIRECTOR: 
Kudret Sabancı

OYUNCULAR: CAST:                                                  
Hilmicem İntepe, Gizem Karaca, Miray Daner, Bora Akkaş

TÜR: GENRE:
Dram, Savaş/Drama,War

FİLM ÖZETİ: 1912 yılında, Vecihi 16 yaşındayken 
başlayan uçma sevdasına adanmış bu hayat hikayesi, 
uçak tasarlama hayallerinin peşinden Vecihi'nin izini 
sürerek giden Mehmet ve Selin'in günümüzde geçen 
öyküsüyle birlikte ilerliyor.

SYNOPSIS: This life story that became most colorful 
with his love of flying that started at the age of 16 in 1912 
advances parallel to the story of Mehmet and Selen who 
chase their own dreams of airplane designing by tracing 
Vecihi. 

Paçi: Av Sanatı 
Paçi: The Art of Hunting

Dram / Drama

Murtaza
Dram / Drama

Daha Yeni Başladık 
Just Getting Started

Komedi,Aksiyon / Comedy, Action 

Deadpool 2
Macera, Komedi, Aksiyon
Adventure, Comedy, Action 

Peter Pan ve Tinker Bell: 
Sihirli Dünya 

Peter Pan and Tinkerbell: The 
Quest for the Never Book

Animasyon / Animation

04 11 18 18 25

AJANDA / AGENDA

Rubato
Hayal Kahvesi/Adana

 

02
Azerbaycan Müzik Şöleni-Etno-Caz Gecesi 

Grand Pera Tiyatro Sahnesi/İstanbul

02
Selami Şahin

Jolly Joker/Ankara
İlhan Şeşen-Vedat Sakman Akustik 

Hikayeler
Panora Sanat Merkezi/Ankara

04
Moğollar

MEB Şura Salonu/Ankara

0605

FARELER VE İNSANLAR
Umudunu yitirmiş insanlar… Yarını olmayan mevsimlik 
işçiler… Yalnızlıklarında kaybolmuş bu insanların arasın-
da var olmaya çalışan iki dost: George ve Lennie… 
George sert, sabırlı ve zeki bir adamdır; Lennie ise 
zihinsel engellidir, son derece kuvvetli olmasına rağ-
men çocuksu bir karaktere sahiptir ve fare saplantısı 
vardır. Ne var ki, fareler ve insanların en iyi düşünülmüş 
planları genellikle boşa çıkar.

OF MICE AND MEN
People who lost hope… Seasonal labors who don’t have 
tomorrows… Two friends who try to coexist among 
those people who lost in their solitudes: George and 
Lennie… George is a harsh, patience, intelligent man; 
Lennie is mentally disabled, although he is very strong, 
his character is childish and he has an obsession with 
mice. However, the best thought plans of mice and men 
usually fail.

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ - (GOGOL HIRSIZ )
“Gogol Hırsız” diye başlıyor Metin Zakoğlu’nun “Bir Delinin Hatıra Defteri” 
anlatımı, sonra işler karışıyor. Zakoğlu bana ait ama çalınmış dediği 
hikayelerinin kahramanları yapıyor aniden seyircileri, köşede bir yerlerde duran 
adamı bölüm başkanı, önünde oturan kızı sevgilisi Sofya, kenarlardan şaşkın 
şaşkın bakan başka bir kadını hizmetçisi Mavra olarak görmeye başlıyor. 
Gerçek şizofren olan oyuncumuz, siz seyircilerde bir deliyi oynayanı izlemeye 
gelmişken gerçek bir deli ile karşılaşıyorsunuz ve işte o zaman şov başlıyor. 

DIARY OF A MADMAN
Metin Zakoğlu’s narration of “Diary of a Madman” starts with the words of 
“Gogol is a thief” then everything gets messy. Zakoğlu turns audiences into 
characters of his stories that he claims to be stolen: the audience who 
stands somewhere at the corner becomes the head of department; the girl 
who sits right in front of him becomes his lover Sophie; a puzzled woman 
who gazes around becomes his maid Mavra all of a sudden for the actor 
who is a real schizophrenic. As you are there to watch a madman, you find 
yourself facing with a real one and the show begins.   
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

Resimdeki
oyuncu

Düş

Bir ilimiz

Ek çizgisi
Doyum Özengen

Birlikçi
Kemiklerin
toparlak

ucu

Akarsu
yatağı

Gülmece

Tropik
rüzgar

Mızıka

Kaşındırıcı
bir deri
hastalığı

Haz

Bahriyede
general

Arka, geri

Bir nota

Toplukonut
İdaresi
(kısa)

Otoriteli
Güç simgesi

değnek
Meşgul
etme

İtina Küçük çan

Bir ilimiz

Kötü karşıtı

Anne

Sinemada
gösterilen

eser
Kalıtım Tekdüze

Kibarca
olmayan

Karışık renkli

Mahkeme
karar belgesi

İlham Düşünce

Feza
Bir nota

Acımasızca

Doğanın
sebep
olduğu
yıkım

Bir nota
Elektrik

geriliminde
evre

Kabile, boy Anahtar Otomobil
(kısa)

Sırt boyunca
uzanan

kemik yapı

Yılaşırı

Rodyum imi

Muşmulaya
benzer bir

yemiş

Havada
bulunan bir

gaz

İç bölüm

Üstü kapalı
belirtme

Motor güç
birimi

Parlatıcı
madde

Sert, katı İveğen

Seslem

Lakin

Tahtadan
yapılmış

üflemeli çalgı

Kaba yün
kumaş

Boşluk,
mesafe

Genişlik
Kavga Güç, iktidar

Anlam Tirbuşon

Avrupa Uzay
Ajansı

Tibetlilerde
Buda rahibi Tabaka

Noktaları birleştirerek kapalı bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Ama belli kurallar dahilinde!
Verilen rakamlar, o rakamın çevresinden kaç tane çizgi geçtiğini gösteriyor. Rakam olmayan yerden de çizgi geçebilir.

Following the rules, you should have a closed shape by connecting the dots. The numbers show how may lines cross over 
that number. Lines may cross where there are no numbers.  

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

1 Her karenin içinde çapraz bir çizgi olmalı.
2 Her sayı, üzerinden kaç tane çapraz çizgi 
 geçtiğini gösteriyor.
3 Çapraz çizgiler kapalı bir şekil  oluşturmamalı.

1 Each square should include a cross line.
2 Each number shows how many lines 
 crosses over it. 
3 Cross lines cannot create a closed shape.

BERTAN KODAMANOĞLU

AKRİLİK
ANTROPOLOJİ

DİFTERİ
ENDÜSTRİ
FATURA

KARBONDİOKSİT
KASAP

KLARNET
KOORDİNASYON

MALİYE
NADAN
NÜANS
ÖNCEKİ
RADAR

RADYOLOJİ
ŞEKER
TAHRİP

TEMMUZ
ÜREME

YAZMAN
YONCA
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[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

Resimdeki
oyuncu

Düş B Bir ilimiz

Ek çizgisi H Doyum K Özengen A Birlikçi
Kemiklerin
toparlak

ucu Ü Akarsu
yatağı

Gülmece A Tropik
rüzgar

R Ü Y A Mızıka A R M O N İ K A
Kaşındırıcı

bir deri
hastalığı

Haz L İ K E N Bahriyede
general A M İ R A L

Z E V K Arka, geri

Bir nota A R T Toplukonut
İdaresi
(kısa) T O K İ

Otoriteli N Güç simgesi
değnek
Meşgul
etme A S A İtina Ö Z E N Küçük çan Z

O T O R İ T E R Bir ilimiz R İ Z E
Kötü karşıtı

Anne İ Y İ Sinemada
gösterilen

eser
Kalıtım İ Tekdüze

A N A Kibarca
olmayan F İ L M

Karışık renkli

Mahkeme
karar belgesi A L A İlham R Düşünce O
İ L A M E S İ N
Feza

Bir nota

Acımasızca M İ Doğanın
sebep
olduğu
yıkım

Bir nota
Elektrik

geriliminde
evre D O

U Z A Y A F E T
Kabile, boy A Anahtar A Otomobil

(kısa) A Sırt boyunca
uzanan

kemik yapı O
K L A N Yılaşırı

Rodyum imi B Muşmulaya
benzer bir

yemiş Ü Havada
bulunan bir

gaz O Z O N
İç bölüm

Üstü kapalı
belirtme İ Ç E R İ Motor güç

birimi
Parlatıcı
madde V A T Sert, katı M İveğen

İ M A Seslem

Lakin H E C E Tahtadan
yapılmış

üflemeli çalgı

Kaba yün
kumaş O B U A

Boşluk,
mesafe

Genişlik A R A Kavga N İ Z A Güç, iktidar E R K
E N Anlam M E A L Tirbuşon B U R G U

Avrupa Uzay
Ajansı E S A Tibetlilerde

Buda rahibi L A M A Tabaka K A T

KOLAY ORTA ZOR

Her satırı, her sütunu ve  her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurmalısınız.

Fill each row, line and 3X3 square with numbers from 1 to 9

7 6 1 8
9 4

6 3 7 5
1 5

9 6 5 4
8 7

9 1 2 5
6 1

4 3 1 7

5 4
5 4 1
1 7 6 9 3

7 3 9
2 7

5 2 6
8 4 9 2 3

3 6 2
9 5

4 6 3
1 7 3 2 8

7 1
7 5

2 9 5 6
6 8

6 2
3 2 7 9 5
9 2 4

6 8 3 9
4 5

7 5 8
6 9 2

5 8 6
8 7 5
5 2 4
6 4

1 9 6 7

1 9 6 2
6 8 1 2 3
9

9 4 6 8

3 7 6 9
7

7 3 9 8 2
8 3 7 5

5 8 1
2 6 7
9 2 1
5 8 9

4 2 7 8
9 3 1

6 5 7
3 1 6

4 5 9

7 6 4 5 3 1 9 8 2
8 5 3 7 2 9 4 6 1
1 2 9 4 6 8 3 7 5
6 3 7 2 1 4 8 5 9
2 9 1 6 8 5 7 4 3
4 8 5 9 7 3 1 2 6
9 1 2 8 5 7 6 3 4
3 7 6 1 4 2 5 9 8
5 4 8 3 9 6 2 1 7

5 6 1 8 2 7 4 3 9
9 2 8 3 1 4 5 6 7
4 7 3 9 6 5 1 8 2
6 1 9 7 5 3 8 2 4
7 4 5 1 8 2 6 9 3
3 8 2 6 4 9 7 1 5
8 5 7 2 9 1 3 4 6
2 3 6 4 7 8 9 5 1
1 9 4 5 3 6 2 7 8

3 8 7 5 9 1 6 4 2
9 6 5 2 4 3 1 8 7
4 2 1 8 7 6 9 5 3
6 7 8 3 1 4 5 2 9
1 4 2 6 5 9 7 3 8
5 3 9 7 8 2 4 6 1
8 5 4 9 2 7 3 1 6
7 1 3 4 6 8 2 9 5
2 9 6 1 3 5 8 7 4

1 3 4 9 7 5 6 8 2
7 6 5 8 1 2 3 9 4
2 9 8 4 3 6 5 1 7
9 5 1 7 2 3 4 6 8
4 8 2 6 5 9 7 3 1
3 7 6 1 8 4 2 5 9
6 2 9 5 4 1 8 7 3
5 4 7 3 9 8 1 2 6
8 1 3 2 6 7 9 4 5

4 8 2 6 1 5 9 7 3
5 1 6 9 7 3 4 2 8
7 9 3 4 2 8 6 1 5
6 7 8 2 5 4 1 3 9
2 3 9 1 8 7 5 4 6
1 4 5 3 6 9 2 8 7
8 6 7 5 4 1 3 9 2
3 2 4 7 9 6 8 5 1
9 5 1 8 3 2 7 6 4

5 3 8 1 7 2 6 9 4
2 1 6 8 4 9 7 3 5
7 9 4 5 6 3 2 8 1
3 5 2 4 1 8 9 6 7
4 6 1 2 9 7 3 5 8
8 7 9 3 5 6 4 1 2
6 4 5 9 2 1 8 7 3
9 2 3 7 8 5 1 4 6
1 8 7 6 3 4 5 2 9
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 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]


