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Wherever you go, 
never run out of cash.
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The goal of TAV Airports is to become a pre-
ferred brand globally in airport construction, design, 

finance and operations. Today TAV is present at 70 air-
ports in 17 countries with its products and services. Thanks to 

our intellectual capital and know-how, TAV has the capacity and 
potential to do business throughout the world and we are following 
new opportunities by establishing appropriate partnerships.

The consortium including TAV Airports, our French partner 
Groupe ADP and Bouygues Batiment, a large construction com-
pany that has completed major construction projects in Cuba, have 
been invited for executive talks José Martí International Airport 
project at Havana, capital of Cuba. TAV will be involved in the de-
velopment and operation of Havana Airport. We will also be enter-
ing into executive talks for the development of the San Antonio de 
los Banos Airport, located to the West of the capital.

TAV Operation Services, a subsidiary of TAV Airports, has 
started lounge operations at Oman Muscat airport following Ken-
ya Nairobi. It will also include Washington D.C Dulles Airport and 
Frankfurt Airport into its business portfolio this year. Today TAV 
Operation Services is serving more than 2.5 million passengers at 
private lounges under its operation per year. Our guests could ben-
efit from the privileges offered by the company brand “primeclass” 
at various new airports in Europe and the USA in near future. 

TAV family continues working 24/7 with employees from 
more than 70 countries to provide rapid, comfortable and safe 
travel experience to our guests.

TAV olarak havalimanı inşaatı, dizaynı, fi-
nansmanı ve işletmesi alanında küresel ölçekte 
tercih edilen bir marka olmayı amaçlıyoruz. Bugün 
ürün ve hizmetlerimiz 17 ülkede 70 havalimanında yer alı-
yor. Sahip olduğumuz bilgi sermayesi ile dünyanın her yerinde iş 
yapabilme kapasitesine sahibiz ve doğru ortaklıklar kurarak yeni 
fırsatları takip ediyoruz.

 Fransız ortağımız Groupe ADP ve Küba’da önemli inşaat 
projelerine imza atmış olan Bouygues Batiment International ile 
kurduğumuz konsorsiyum, Küba’nın başkenti Havana’da yer alan 
Jose Marti Uluslararası Havalimanı projesi için görüşmelere davet 
edildi. Havana Havalimanı’nın geliştirilmesi ve işletilmesiyle bir-
likte ülkenin batısındaki San Antonio de los Banos Havalimanı’nın 
geliştirilmesini de içeren proje için görüşmelere başlayacağız. 

 TAV İşletme Hizmetleri şirketimiz, Kenya Nairobi’nin ardın-
dan Umman Maskat havalimanında da özel yolcu salonu işlet-
meciliğine başladı. Bu yıl içinde portföyüne ABD Washington ve 
Almanya Frankfurt havalimanlarını da eklemiş olacak. Şu an tüm 
dünyada 40 havalimanında işlettiğimiz özel yolcu salonlarında 
yılda 2,5 milyondan fazla kişiye hizmet veriyoruz. Misafirlerimiz 
yakın gelecekte Avrupa ve ABD’de çok sayıda yeni havalimanında 
da “primeclass” markasıyla sunduğumuz ayrıcalıklardan yararla-
nabilecek.

 TAV ailesi olarak 70’ten fazla ülkeden çalışanımızla misafirle-
rimize hızlı, konforlu ve güvenli bir seyahat deneyimi sunmak için 
24/7 çalışmaya devam edeceğiz.

Hoş geldiniz
Welcome
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SunSplash Music Festival Bodrum
Xuma Village, Bodrum
09-11.09.2016 – 12:00
www.biletix.com

SunSplash Music Festi-
val, 2009’dan beri her yıl 
olduğu gibi, bu ay da zi-
yaretçilerine deniz, gü-
neş ve kaliteli müziğin 
birleşeceği unutulmaz 
butik bir festival dene-
yimi yaşatacak. Yalıka-
vak’taki Xuma Village’de 
gerçekleşecek olan fes-
tivalde saat 12:00’den 
itibaren kesintisiz süre-
cek performanslar, gü-

neş battıktan sonra 2 bin kişi kapasiteli konser sahnesine taşınacak ve gece yarısına ka-
dar devam edecek. Ağaçların gölgesinde, gün boyunca türlerinin en iyilerinden oluşan 
müzikal seçki eşliğinde, çeşitli atölye çalışmalarına katılabilir, artisanal yiyecek ve içecek 
stantlarından yeni lezzetler deneyebilirsiniz. Festivalde ayrıca yerel ve özgün tasarım-
cıların yer alacağı Sunsplash Bazaar’ı keşfedebilir, söyleşilerde sanatçılarla tanışabilir, 
yoga ve pilates derslerinde tazelenebilirsiniz.

Organized for the first time in 2009, SunSplash is a unique yearly event merging an un-
forgettable festival experience and quality music with sun and sea. To be held at Xuma 
Village in Yalıkavak, Bodrum this year and offering nonstop music each day starting from 
midday, the festival will continue until midnight at a 2,000-person concert area. Accom-
panied by the music, composed of the hit songs of their genre, the festival lovers may 
rest under the trees, attend various workshops or try new flavors from artisanal food & 
beverage stands throughout the day. The festival will also house the SunSplash Bazaar, 
consisting of the stands of local designers. Interviews with the singers will be available 
and you may also relax at Yoga or Pilates lessons.

Özdemir Erdoğan ile İkinci Bahar
Second Spring with Özdemir Erdoğan
UNIQ Açıkhava Sahnesi, İstanbul  UNIQ Open Air Stage, Istanbul
02.09.2016 – 20:30   www.biletix.com
İstanbul Caz Festivali kapsamında UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle bulu-
şan Özdemir Erdoğan, yoğun istek üzerine bu kez UNIQ İstanbul organizasyonuyla 
aynı sahnede. UNIQ Açıkhava Sahnesi’nin “Söyleyecek Sözü Olanlar” konser se-
risi, Özdemir Erdoğan ile başlarken, izleyiciler “İkinci Bahar”, “Bana Ellerini Ver”, 
“Küçük Bir Aşk Masalı”, “Baharda Kuşlar Gibi”, “Sevdim Seni Bir Kere” gibi Türk 
müzik tarihinin imza eserlerini açıkhavada, yıldızların altında bir kez daha dinliyor. 
Konserde klasiklerin yanı sıra Özdemir Erdoğan’ın yorumuyla hayat bulan türkü-
ler, fado, flamenko ve caz standartları da yer alacak. 

Özdemir Erdoğan, who performed at the UNIQ Open Air Stage as part of the Is-
tanbul Jazz Festival, will take the stage once again by popular demand. The con-
cert is organized by UNIQ Istanbul this time. The concert series “Söyleyecek Sözü 
Olanlar” (Those Who Have a Word to Say), which will take place at the UNIQ Open 
Air Stage, will begin with Özdemir Erdoğan. The singer will perform standards of 
Turkish music such as 

“İkinci Bahar” (Second Spring), “Bana Ellerini Ver” (Give Me Your Hands), “Küçük Bir 
Aşk Masalı” (A Little Love Story), “Baharda Kuşlar Gibi” (Like Birds in Spring), “Sevdim 
Seni Bir Kere” (I Love You No Matter What) at an open air stage under the stars. As well 
as classics of Turkish music, the concert will also include traditional Turkish folk songs, 
fado, flamenco and jazz standards with the exclusive interpretation of Özdemir Erdoğan. 

Her yıl heyecanla beklenen ve her biri birbirinden 
coşkulu geçen geleneksel Açıkhava konserleri kap-
samında yaz sonu müzikseverlerle buluşmaya ha-
zırlanan Tarkan, 3-4-6 Eylül’de sevenleriyle hasret 
giderecek. Megastar, iki bölümden oluşacak konser-
lerinin ilk yarısı için geçtiğimiz aylarda müziksever-
lerle buluşan ve yoğun ilgi gören Türk Sanat Müziği 
albümü Ahde Vefa’da yer alan şarkılardan, ikinci 
yarısı içinse sevilen pop parçalarından oluşan bir re-
pertuvar hazırladı.

As part of the traditional open air stage concerts 
which are eagerly awaited every year Tarkan will sta-
ge three performances on September 3rd, 4th and 5th, 
2016. Whilst he will perform songs from his latest 
Turkish Classical Music album “Ahde Vefa” (Promi-
ses Must Be Kept), released a few months ago for the 
first part of his concert, the repertoire of the second 
part will be composed of the megastar’s most popu-
lar songs.

Tarkan
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul
Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Stage, Istanbul 
06.09.2016 – 21:00
www.biletix.com
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Müzik Boğaz’dan Gelir
Music Comes from the 
Bosphorus
02.09.2016 / 23.09.2016 – 18:45
www.biletix.com
İlki 2015 yazı sonunda gerçekleştirilen ve ülkemi-
zin en sevilen müzisyenlerini İstanbul Boğazı’nda 
buluşturan konserler serisi Müzik Boğaz’dan Gelir, Eylül ayında da devam ediyor. Taksim’in gözde 
konser mekânlarından 60 m2 öncülüğünde düzenlenen konserler, 23 Eylül’e kadar Boğaz’ın en 
büyük gezi teknelerinde gerçekleştiriliyor. Daha önce Birsen Tezer, Hüsnü Arkan, Melis Danişmend, 
Luxus, Cem Adrian, Moğollar, Jehan Barbur, Yeni Türkü gibi isimleri ağırlayan Müzik Boğaz’dan Ge-
lir; 2 Eylül’deki What Da Funk & Sattas performansının ardından 23 Eylül’de Pinhani ile sona eriyor. 

Held at the end of summer 2015 for the first time, the concert serial, Müzik Boğaz’dan Gelir (Music 
Comes from the Bosphorus), brings the most popular musicians of Turkey to the Bosporus in Sep-
tember this year. Organized by 60 m2, one of the most popular concert halls in Taksim, Istanbul, the 
concerts will continue to be held on some of the largest boats of the Bosporus until September 23rd, 
2016. Hosted by Birsen Tezer, Hüsnü Arkan, Melis Danişmend, Luxus, Cem Adrian, Moğollar, Jehan 
Barbur and Yeni Türkü last year, Müzik Boğaz’dan Gelir will start with a concert by What Da Funk & 
Sattas on September 2nd and ends with a concert by Pinhani on September 23rd. 

Denizde Caz 2016  
Jazz on the Bosphorus 2016
İstanbul  03.09.2016 / 24.09.2016 – 19:00  www.biletix.com
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Denizde Caz konser serisi ile İstan-
bul Boğazı’nın eşsiz sahnesi değerli caz müzisyenlerini ağırla-
maya devam ediyor. Ağustos ayında Four in the Pocket ve Selen 
Gülün Trio’yu müzikseverlerle buluşturan Denizde Caz, 3 Eylül’de 
Ferit Odman Quartet ve 24 Eylül’de İlham Gencer Quartet ile se-
riyi tamamlıyor. Ülkemizin en yetenekli Caz davulcularından Ferit 
Odman’ın ardından, Türk Caz tarihinin yaşayan efsanelerinden 
İlham Gencer’in performansıyla sonlanacak konserler dizisi, yaz 
akşamları için kaçırılmayacak bir etkinlik alternatifi. 

The 3rd Jazz on the Bosphorus concert series continues to wel-
come jazz concerts accompanied by the lovely view of the Bosphorus. Hosting Four in the Pocket 
and Selen Gülün Trio in August, Jazz on the Bosphorus will deliver the concert series beginning with 
the Ferit Odman Quartet on September 3rd and finishing with the Ilham Gencer Quartet concert to 
be held on September 24th. Following the breathtaking performance of Ferit Odman, one of the 
most talented jazz drummers in Turkey, the performance of Ilham Gencer, the living Turkish jazz 
legend, will conclude the series. A very good choice for hot summer nights! 

Ricky Martin
Expo 2016 Aktivite Alanı, Antalya
Expo 2016 Activity Area, Antalya
12.09.2016 - 22:00 
www.biletix.com
Dünyaca ünlü Porto Riko’lu sanatçı Ricky Martin, dünya turu 
kapsamında Expo 2016 için Antalya’ya geliyor. 1991 yılından 

beri solo kariyerine devam eden ve albüm satışları dünya çapında 55 milyona ulaşan sanatçı, 90’ların 
en başarılı pop şarkıcılarından biri olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar Grammy ve Latin Grammy baş-
ta olmak üzere pek çok ödüle layık görülen Ricky Martin, Livin’ La Vida Loca şarkısı ile zirvedeki yerini 
uzunca bir süre korumuştu. 

Superstar Puerto Rican singer Ricky Martin will take the stage at Expo 2016, Antalya as part of his 
world tour. Starting his solo career in 1991 and having sold 55 million albums worldwide, the singer is 
one of the most successful pop singers of the 1990s. Winning many awards such as Grammys, Latin 
Grammys, etc., Martin topped the charts with his megahit song “Livin’ La Vida Loca.” 

ASICS Çeşme Weekend ile 1-2 
Ekim’de Paparazzi Beach’de keyifli 
bir hafta sonu aktivitesi gerçekleşi-
yor. 1 Ekim Cumartesi günü 21K yarı 
maraton ve 5K Run koşusu ile başla-
yan program; 6-7, 8-9, 10-12 yaş arası 
çocuklara özel ‘Minik Adımlar’ koşu-
su ile devam ediyor. Sporun ardından 
Paparazzi Beach’de günün enerjisini 
paylaşacak katılımcılar, ödül töreni 
ve Happy Run Party ile eğlenceyi sür-
dürüyor. 2 Ekim Pazar günü ise, Aya 
Yorgi koyu içerisinde 1,5K yüzme ya-
rışı ardından, kürek sörfü yarışmaları, 
zumba ve yoga ile atölyeleri ile aktif bir 
hafta sonu geçirmek isteyenler, ASICS 
sponsorluğunda Çeşme Weekend’de 
buluşuyor.

ASICS Çeşme Weekend is organizing 
a pleasant weekend activity at Pa-
parazzi Beach on October 1st and 2nd. 
Starting with a half marathon 21K 
and 5K run to be held on October 1st, 
the program will continue with a “Lit-
tle Steps” run for children aged 6-7, 
8-9 and 10-12. Enjoying the sun and 
sharing the enthusiasm of the day at 
Paparazzi Beach after the sportive 
activities, participants will continue 
to have fun at the award ceremony 
followed by the Happy Run Party. On 
October 2nd, the event will continue 
with a 1.5K swimming competition 
at Hagia Yorgi Bay, followed by a row 
surfing competition, Zumba and yoga 
workshops. Those who would like an 
active weekend will enjoy the Çeşme 
Weekend sponsored by ASICS.

ASICS Çeşme 
Weekend
Paparazzi Beach, Çeşme
01-02.10.2016

www.thegate.com.tr

İNCİ
EVİNER
 RETROSPEKTİFİ
 RETROSPECTIVE

22 HAZİRAN JUNE 
23 EKİM OCTOBER 
2016

SERGİ  SPONSORU
EXHIB IT ION SPONSOR

İSTANBUL MODERN 
SANAT MÜZESİ
ISTANBUL MUSEUM OF 
MODERN ART

www.istanbulmodern.org
info@istanbulmodern.org

Meclis-i Mebusan Caddesi

Liman İşletmeleri Sahası

Antrepo 4

34433 Karaköy İstanbul

T (212) 334 7300

F (212) 243 4319

KURUCU
FOUNDER

İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ SPONSORU
COMMUNICATION AND TECHNOLOGY 

SPONSOR

EĞİTİM SPONSORU
EDUCATION SPONSOR

İç
im

d
e

 K
im

 V
a
r?

 W
h

o
’s

 I
n

si
d

e
 M

e
?,

 2
0

0
6

İÇİNDE KİM VAR? WHO’S INSIDE YOU?



Kozmos
Cosmos
Bozlu Art Project, İstanbul
06.09.2016 – 20.10.2016
www.bozluartproject.com

Bozlu Art Project yeni sezonu son 
dönemin dikkat çeken çağdaş sa-
natçılarından Ali Alışır ile açıyor. 
Sanatçının gerçeklik ve sanallık 
kavramlarını sorguladığı “Sanal Bedenler”, “Sanal Mekanlar”, “Sanal Savaşlar” ve “Sanal Manza-
ralar” isimli sergilerinden sonra, evrenin deviniminin modern insanın hayatıyla ilişkisine odaklandığı 
“Kozmos” isimli serginin küratörlüğünü Oğuz Erten üstleniyor. 

Ali Alışır, yeni sergisinde insana, evrene ve mikrokozmos ile makrokozmos arasındaki ilişkiye odak-
lanan bir izlek sunuyor. Alışır, Kozmos’u anlamanın yolunun insanı anlamaktan geçtiğini, aynı şekilde 
bunun tam tersinin de pekâlâ mümkün olduğunu belirtiyor. 
Sanatçı evreni ve boşluğu ifade eden siyah zeminli resimlerinde kendi çektiği fotoğraflardaki kent 
görünümleri ve insan imgelerine evrendeki devinimi ifade edecek şekilde yer veriyor.  

Ali Alışır’ın tek edisyon olarak sunulacak yapıtlarının yer aldığı sergi, 6 Eylül - 20 Ekim 2016 tarihleri 
arasında Bozlu Art Project Nişantaşı’nda görülebilir. 

The Bozlu Art Project opens the season with Ali Alışır, one of the most recent, distinguished con-
temporary artists. Following his exhibitions “Virtual Bodies,” “Virtual Places,” “Virtual Wars” and 
“Virtual Landscapes,” in which the concepts of reality and virtuality are examined, his new exhibition 
“Cosmos,” which focuses on the relationship between the motion of the universe and modern peo-
ple, is curated by Oğuz Erten. 

Alışır hones in on the relationship between human beings, the universe and the microcosmic. He 
highlights that understanding people is the key to understanding the cosmos and vice versa. Sym-
bolizing the universe and emptiness, his artworks are composed of photos of urban landscapes and 
human images reflected on a black background expressing the motion of the universe.  

The single edition artworks of Ali Alışır will be exhibited at the Bozlu Art Project Nişantaşı between 
September 6th and October 20th, 2016.  

Katherine Behar: Veri Girişi
Katherine Behar: Data’s Entry
Pera Müzesi, İstanbul  Pera Museum, Istanbul
08.09.2016 – 16.10.2016
www.peramuzesi.org.tr

Pera Müzesi’nde teknoloji ve sanatı bir araya getiren Veri Girişi sergisi, Katherine 
Behar’ın dijital kültürün ekonomik, politik ve sosyolojik etkilerini deşifre eden eserlerin-
den yola çıkarak, sanatın dijital kültür ve teknolojik gelişmelerle olan ilişkisine eğiliyor. 

Veri ve enformasyon yığınlarındaki anlam arayışımıza, bu yığınların bedenimiz üzerin-
deki etkisine, günümüz dijital kültüründe toplumsal cinsiyet ve emeğe, hıza ve yavaşlı-
ğa değinerek bu konularda yerleşmiş alışkanlıklarımızı sorgulamamıza olanak tanıyan 
sergi, aynı zamanda Katherine Behar’ın sanatına genel bir bakış sunuyor. 

Sanatçının video animasyonları bulut benzeri oluşumlar tarafından yutulmuş bir grup 
bulut bilgi işlem kullanıcısına odaklanıyor. Robotik elektrikli süpürgelerden oluşan Roomba Rumba, kıyamet sonrasını tasvir eden USB heykel serisi E-Waste 
(E-Atık), bir bilgisayar faresi sürüsü için Mors alfabesiyle yazılmış mesajlar basan bir 3D yazıcının bulunduğu 3D-&& ile sanatçının ironik ve etkileyici video 
eserleri de yer alan diğer eserler arasında. 

The Pera Museum presents Katherine Behar: Data’s Entry, an exhibition that combines technology and art. Deciphering the economic, political and 
sociological impacts of digital culture, the exhibition underlines the relationship between art, digital culture and technological development. 
Highlighting the search for meaning amidst massive amounts of data, the impact of this data on our bodies, gender and labor, speed and slowness in 
today’s digital culture and offering us the chance to question our preconceptions in these issues. The exhibition also offers an excellent overview of 
Behar’s art.
Video animations of the artist depict users of cloud computing swallowed in cloud-like growths. The exhibition also includes robotic vacuums doing the 
rumba; the post-apocalyptic USB sculpture series, E-Waste; 3D-&&, in which a 3D printer grinds out Morse Code messages for a herd of computer 
mouses, as well as a selection of the artist’s parodic and poignant video works. 
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2012 yılında, Yeniköy’de kapılarını açan Yelken Restaurant, geçtiğimiz ay 
deneyimlediğimiz mekan oldu. Hem kapalı hem de açık olmak üzere iki 
bölümü bulunan Yelken Restaurant son derece ferah bir atmosfere sa-
hip. Servis kalitesi yüksek, sunumlar başarılı. Her ne kadar deniz kena-
rında olmasa da deniz manzarasını tepeden görebileceğiniz bir konum-
da. Gelelim mekanın menüsüne...

Yelken’in menüsü deniz 
ürünleri ağırlıklı.  Son dere-
ce lezzetli soğuk başlangıç-
larımızı yelken formundaki 
meze tabaklarıyla alıyoruz. 
Zaten mekana adını veren 
yelken tabaklardan logoya 
duvarlardaki detaylara ka-
dar sıklıkla kullanılmış. Res-
toranın kurucu ortağı Bülent 
Ilgaz bu durumu şöyle açıklı-
yor: “Adalıyız, denizle hep iç 
içe olduk o yüzden. Seneler-
dir de yelken sporu ile uğra-
şıyorduk. Şimdi işimizi de bu 
isim üzerine konumlandır-
dık. Marka vaatlerimiz ise is-
tikrar, devamlılık, yenilik, hij-
yen ve huzur”. Gerçekten de 
karşımızda son derece temiz 
ve huzurlu bir mekan bulu-
nuyor. Mezelerle yemeğimi-
ze devam ediyoruz. Soğuk 
başlangıçlarda köpoğlu, acı 
ezme, kabak çiçeği dolması, 
cibes gibi bizden lezzetler 
unutulmamış. Bademli taze 
fasulye, portakallı karides 
ise mekanın spesiyal meze-
leri arasında yer alıyor. Sıcak 
başlangıçlarda kadayıfa sa-
rılı karides ve deniz ürünleri 
mücver deneyimledik. İkisi-
nin de lezzeti gayet yerindey-
di. Menüdeki ana yemekler 
tamamen deniz mahsulle-
rinden oluşuyor. Mavi yen-
geç Linguini, Paella, Karidesli safranlı risotto gibi Akdeniz lezzetlerinin 
yanında Tuzda Balık, sütte balık ve buğulama gibi bilindik lezzetler de 
bulunuyor. Biz tüm bunları pas geçip Yelken’in özel reçetesi olan Tarhun 
soslu ızgara levrek’i deneyimledik. Ağızda dağılan bir yumuşaklığa sahip 
balığın pişme derecesi son derece iyiydi. 

Son olarak Türk ve İtalyan sentezi bir tatlı ile final yapıyor; Pişmaniyeli 
Cheesecake’imiz ile ağzımızı tatlandırıyoruz. Tatlımız bu sıcak yaz günle-
rinde iyi gidecek şekilde dondurma serinliğinde ve kıvamındaydı. 

Yelken gerek atmosferi gerek menüsü ile İstanbul’un mutlaka denenme-
si gereken restoranlarından. Zaten balık ve deniz ürünleri tutkunuysanız 
bir kez gitmeniz müdavimi olmanız için yeterli olacaktır.

Last month, we tried some dishes at Yelken (meaning sail), a restau-
rant in Yeniköy which opened in 2012. With indoor and outdoor secti-
ons, Yelken has an extremely spacious atmosphere with high-quality 
service and elegant presentations. Although it is not situated by the 
sea, it is located on top of a hill, so it still has a wonderful sea view. 
Let’s check the menu...

Yelken’s menu hea-
vily features seafood. 
Our tasty cold starters 
were served in appeti-
zer plates in the shape 
of a ship’s sails. Bülent 
Ilgaz, founding partner 
of Yelken, explains the 
frequent use of the sail 
motif, from the plates to 
the logo and details on 
the walls: “I have always 
felt so close to the sea 
because I was raised 
on the Prince’s Islands. 
I have been interested 
in sailing for many years 
and, therefore, named 
the restaurant accor-
dingly. The brand pro-
mises stability, continu-
ity, innovation, hygiene 
and serenity.” 

We actually found the 
restaurant extremely 
hygienic and serene. 
We continued our meal 

with side dishes: köpoğlu (deep-fried eggplant and pep-
pers mixed with yogurt, garlic and tomato sauce), stuffed 
squashed blossom and cibes (an herb like cabbage) were 
included amongst the cold starters. Green beans with 
almond and shrimp with orange are some of the special 
side dishes they offer. We tried shrimp in shredded whe-
at and seafood hash browns which were really delicious. 
Main courses are all seafood, including familiar tastes 

such as salt fish, fish in milk and fish stew as well as Mediterranean 
flavors such as blue crab linguine, paella, and risotto with shrimp and 
saffron. We tried Yelken’s special recipe, grilled sea bass with tarra-
gon sauce. The fish was very well-cooked; it melted in the mouth, 
extremely delicious. 

We tried cheesecake with pişmaniye, a combination of Turkish and 
Italian desserts. It was as cool as ice cream, which is a nice treat in 
these hot summer days. 

Yelken is one of the restaurants in Istanbul that you must try at least 
once for its rich menu and attractive ambiance. If you like seafood, you 
will become a regular once you taste their sumptuous cuisine.

YENİKÖY’ÜN EN LEZZETLİ YELKENİ
THE MOST DELICIOUS CUISINE IN YENİKÖY
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İstanbul’un hemen yakınındaki Prens Adaları’nın en büyüğü olan 
Büyükada, tarihi ve kültürel güzellikleri ile bahar ve yaz aylarının 
vazgeçilmez rotası olarak dikkat çekiyor. Türklerin ve Rumların 
güzel anılarıyla renklenen sokakları, nefes kesen manzarası ve 
huzurlu doğası ile ada, yerli ve yabancı turistlerin daimi ilgi odağı.

Eski adı Prinkipos olan bu güzel adanın Rum nüfusu I. Dünya 
Savaşı sonrası giderek azalsa da burada yaz kış yaşamını 
sürdüren kesim kültürel mirasları halen sürdürüyor. “Büyükada; 
eski günlerin nostaljisini günümüze taşıyan faytonları, çiçekli 
sokakları, geçmişe tanıklık eden köşkleri, özel mekanları, hem 
Türkler hem de Rumlar için büyük önem taşıyan dini yapıları 
ve Marmara Denizi’nin sakin kıyıları ile sayfiye kültürünün 
İstanbul’daki eşsiz örneği olarak herkesin favorisi olmaya devam 
ediyor.

Büyükada, the largest of the Prince’s Islands near Istanbul, is a delightful 
oasis away from the hustle and bustle of Istanbul, a scene of history, 
culture and natural beauty which should not be overlooked during the 
spring and summer months. With its streets full of memories of Turks 
and Greeks, breath-taking views and peaceful nature, Büyükada is a 
magnet for visitors. 

Although the Greek population of this beautiful island has decreased 
significantly since World War I, their cultural heritage is being 
maintained by those who live on the island all year-round. Büyükada 
continues to a favorite destination, with its phaetons which carry on the 
nostalgia of days long ago, streets and gardens full of flowers, mansions 
that are the witnesses of the past, private residences, religious structures 
important for both Turks and Greeks, calm shores of the Marmara Sea 
and unique suburban culture of Istanbul.  

İstanbul’a mola,
Prens Adaları’ndan 
Büyükada’ya merhaba! 

Say hello to Büyükada,
a stopover in
Istanbul!

Söz konusu ada olunca, deniz ve plaj deneyimi de şart. Ada kalabalığın-
dan izole, bakir Viranbağ koyunda yer alan Yada Beach Club iyi bir al-
ternatif. İstanbul’da lezzetli sushileriyle tanıdığımız Yada Sushi tarafından 
işletilen plaja adadan tekneyle geliyorsunuz, Marmara Denizi’ne karşı, iyi 
müzik ve sushi’nin de yer aldığı gurme seçeneklerle gününüzü taçlandı-
rıyorsunuz. 

The sea should also be experienced on the Island. Yada Beach Club, seclud-
ed from the crowd of the Island, located at Viranbağ Bay on the southern 
section of the Island, is a good alternative. Operated by Yada Sushi, which 
is well known in Istanbul, the beach can be accessed by a special boat de-
parting from the Büyükada pier. It is a 20-minute boat ride and you can 
spend your day at the beach swimming, sunbathing, listening to music and 
tasting gourmet foods, including sushi.

On top of the list of things to see is Church of Saint George, which was 
built in 1751 and used as a monastery for many years. Climbing the 
hill where Church of Saint George is located in April and September 
and making a wish is a very important ritual for Orthodox Christians 
and considered “a semi-pilgrimage.” A requirement of this belief is do-
nating a bottle of olive oil to the church. 

Büyükada’nın turistik noktalarını gezmek ve manzarasına doymak 
için en güzel alternatifler bisiklet kiralamak ya da faytona binmek. 
Merkezden kiralayacağınız bisikletlerle Büyük ve Küçük Tur rotala-
rını izleyerek ada çevresini görebilirsiniz. Yokuşlu yollardan çekinen-
ler, ada klasiği olan faytonlarla nostaljik bir gezi de gerçekleştirebilir. 

Adada görülecek yerlerin başında 1751’de küçük bir kilise olarak inşa edilip, sonrasında uzun yıllar ma-
nastır olarak kullanılan Aya Yorgi Kilisesi geliyor. Ortodokslar için büyük önem taşıyan Aya Yorgi’ye Nisan 
ve Eylül ayları arasında tırmanıp dileğinizi dilemek, “yarı hac” olarak adlandırılan bir ritüel. İnanç gereği, 
dileğiniz tuttuğunda kiliseye zeytinyağı hediye etmeniz gerekiyor. 

Best alternatives for visiting 
tourist spots and sightseeing 
are to rent a bicycle or take 
a phaeton. With bicycles that 
you can rent at the center you 
can follow small or grand 
tour routes and see the whole 
island. Those who hesitate 
because of the rather steep 
roads can take a nostalgic 
phaeton ride, a classic feature 
of the island.

Büyükada’nın kültürel miraslarından bir diğeri, dünyanın en büyük 
ahşap yapılarından biri olan Rum Yetimhanesi. 1800’lü yılların so-
nunda otel olarak tasarlanan, daha sonra ise 50 yıl boyunca yetim-
hane olarak kullanılan mekan, 1964 yılından beri ziyarete açık. 

Adanın yeni mekanlarından üçüncü dalga kahveci Dut Coffee Shop, sempatik kafelerden 
Spitz, geçen yıl şekercisi açılan Candy Island ve sonrasında bistro stiliyle Büyükada Bistro 
Candy Garden keyfi sürülmesi gereken yerlerden.  
Dut Coffee Shop, café Spitz, Candy Island and Büyükada Bistro Candy Garden are among 
the recently opened places to be enjoyed.

Another cultural heritage site of Büyükada is the Greek orphanage, 
which is one of the largest wooden structures in the world. Designed as 
a hotel at the end of 1800s but instead used as an orphanage for close 
to 50 years, the orphanage is open to the visitors since 1964. 

Tek bir gün değil, bir hafta sonu kaçamağı isteyenler için adanın yenisi Sergüzeşt Otel son derece huzurlu bir ter-
cih olacaktır. Eski bir Rum evinin restore edilmesiyle bu yıl açılan Sergüzeşt Otel, 10 odalı ve merkeze yakın konu-
muyla Büyükada’nın en sıcak noktalarından biri. Hafta sonu brunch ve hafta içi serpme kahvaltı servisiyle kafesi 
Sermest’e dışarıdan misafir de kabul eden Sergüzeşt, adanın tarihi detayları arasından modern çizgisiyle ayrılıyor. Turunuza Türk Edebiyatı’nın 

tanınmış yazarlarından Re-
şat Nuri Güntekin’in aynı 
zamanda müze olarak ziya-
rete açılan evini, II. Abdül-
hamit tarafından yaptırılan 
Hamidiye Camii’ni, adalar-
daki Ortodoks cemaatinin 
merkezi olan Aya Dimitri 
Kilisesi’ni, ada manzarasın-
da piknik için Dilburnu’nu ve 
fotoğraflarınız için Hızır İlyas 
Tepesi’ndeki Adakule’yi dahil 

edebilirsiniz. Adakule için, Lunapark Gazinosu’na kadar faytonla gidip 
geri kalan 700 metreyi yürümeniz gerektiğini de belirtelim. 

Büyükada’ya gelince deniz mahsullerinin hakim olduğu bir sofraya oturmadan dönmek 
olmaz. İskeleden inince karşınıza çıkan yerlerden biri olan By Şükrü iyi bir seçim ola-
caktır. Buraya gelmişken, adanın ünlüsü Prinkipo Dondurma & Waffle’da verilecek bir 
dondurma molası da listeye not etmelik. 

You can continue your tour by visiting Turkish novelist Reşat Nuri Güntekin’s house, which is 
now a museum; Hamidiye Mosque, built during the reign of Abdülhamid II; Saint Dimitri 
Church, which is the center of the Orthodox Christian community on the island; Dilburnu 
for a picnic by the seaside in the woods; and Adakule at Hızır İlyas Hill to take photos. For 
Adakule, you can go to the Lunapark restaurant by taking a phaeton and walk the remaining 
700 meters uphill. One shouldn’t leave Büyükada without having dinner, particularly seafood. By Şükrü, 

which is a restaurant close to the pier, is a good choice. An ice cream break at Prinkipo Ice 
Cream and Waffle can also be included on your list. 

For those who prefer to spend a weekend instead of a day on Büyükada, the recently opened Sergüzeşt Hotel will 
be a very quiet and restful option. An old Greek house restored and opened this year, the hotel has 10 rooms. With 
its location close to the center, it is one of the hottest places on the Island. Sergüzeşt also hosts visitors at its café, Ser-
mest, offering weekend brunch and mixed breakfast service during the week. Sergüzeşt is distinct for its modern 
design amid the historical environs of Büyükada. 

Yada Beach Club

Sergüzeșt Hotel

Adada Günbatımı
Sunset at Büyükada

Adalar İskelesi
Büyükada Ferry Port

Büyükada

Rum Yetimhanesi / Greek Orphanage
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Burası herhangi bir kent değil, burası kelimelerin yetersiz kaldığı büyülü 
bir masal dünyası. Bu ay sadece İtalya’nın değil, dünyanın da gözbebeği 
olan, kanalların aşıkları kavuşturduğu şehir Venedik’teyim.
Venice is no ordinary city; it is a magical fairyland which defies description. 
This month I visited Venice, which is not only one of Italy’s favorite cities but 
also the world’s. It is the epitome of romance, where lovers come together.

 
Keşfet

Explore 

Büyük Kanal: Venedik halkının Canalasso dediği Büyük Kanal Venedik’in can damarı. Kentte ulaşımın kanallar arası sağlandığı düşü-
nülürse Büyük Kanal, su trafiğinin de ana koridorunu şekillendiriyor. 3 bin sekiz yüz metre uzunluğundaki bu kanal büyük bir S şeklini 
alarak kenti ikiye bölüyor. Kanal boyunca 170 ‘den fazla harika yapı sıralanıyor. Bunların çoğu 13. yüzyıl ile 18. yüzyıl arasında inşa edil-
miş. Zamanında Venedik asilzade aileleri zenginliklerini bu şekilde gös-
termeyi uygun bulmuşlar, iyi de yapmışlar. Zira Venedik’i Venedik yapan 
aslında bu harikulade yapıları. Bunların arasında Barbaro Sarayları, Ca’ 
Rezzonico, Palazzo Dario, Ca’ Foscari, Barbarigo Sarayı dikkat çekiyor.  
Tarihsel kürek veya yelken yarışı da her yıl bu kanalda gerçekleşiyor.

The Grand Canal: Called Canalasso by the Venetians, the Grand Canal 
is the main artery of Venice. The canal shapes the main corridor of wa-
ter traffic in a city in which the sole transportation is by canal. Dividing 
the city in two, the 3,800-meter long canal forms a large S shape. Over 
170 magnificent buildings, most of which were built between the 13th and 
18th centuries, are located along the canal. Aristocratic Venetian families 
displayed their wealth through the construction of these grand buildings, 
which became essential parts of Venice in time. The Palazzi Barbaro, Ca’ 
Rezzonico, Palazzo Dario, Ca’ Foscari and Palazzo Barbarigo stand out 
amongst the most wonderful buildings of Venice. Historical rowing and 
sailing races also take place in the canal every year.

Büyük Kanal-Canal Grande

HAZIRLAYAN/BY:
MURAT GÜLOĞLU

Aşıklar şehri Venedik
The City of Love:
Venice
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San Clemente Palace Kempinski Venice: Burası bir otelden beklediğiniz ne varsa 
fazlasını bulacağınız bir konuk evi. Tarihi 1131’ e kadar gidiyor. Venedik’teki 118 
adanın en kıymetlilerinden olan San Clemente adası üzerine kurulmuş tarihi ya-
pısıyla dikkat çeken Kempinski, Venedik’te yaşayacağınız romantizm ve mistisizme 
farklı bir soluk getirecek. 
Bloom B&B Venice Hotel: Zarif Venedik tarzının, modern çizgilerle buluştuğu za-
rif ve özgün bir tasarıma sahip. Anahtarınızla açtığınız kapıdan dışarı adım attığı-
nızda Venedik ‘in en sofistike meydanlarından birine adım atıyorsunuz. 8 odalı bu 
butik şehir oteli size kendinizi bir Venedikli gibi hissettirecek.
San Clemente Palace Kempinski Venice: Dating to 1131, the hotel offers more than 
even the highest expectations. The historic structure -- which was built on San Clem-
ente, one of the most precious of the 118 islands in Venice -- Kempinski will add great distinction to your romantic getaway. 
Bloom B&B Venice Hotel: The Bloom has an elegant and unique design which combines Venetian and modern styles. You step onto one of the 
most elegant squares of Venice once you leave your room. This boutique hotel, which includes only 8 rooms, will make you feel like you are a 
Venetian.

San Clemente Palace Kempinski

San Marco Meydanı: Venedik’in en ünlü meydanı. Meydanın en görkemli yapısı San 
Marco Bazilikası ve Torre dell’orologio isimli saat kulesi. Napolyon bu meydan için 
“Avrupa’nın resim odası” demiş ki son derece haklı. Venedik’in en alçak noktalarından 
biri olduğu için Ekim – Mart aylarında “acqua alta” adı verilen suyun yükselmesi ne-
deniyle ziyarete kapatılabiliyor. Bu devasa alan festivallere, konserlere ve türlü organi-
zasyonlara ev sahipliği yapıyor.  

San Marco Bazilikası: Bizans mimarisi sanatının en iyi örneklerinden olan San Mar-
co Bazilikası, 1807 yılından beri Venedik Patriği’nin, Venedik piskoposluk ruhani da-
iresi Roma Katolik Başpiskoposunun ikametgahı. 11. yüzyıldan beri takma adı olan 
Chiesa d’Oro yani Altın Kilise olarak biliniyor.

Aziz Mark’ın Çan Kulesi: Şehrin sembollerinden. Tepesi piramit şeklindeki meşhur 
kule 98,6 metre uzunluğunda.  Basit bir forma sahip. Tepesinde beş adet çanı bulu-
nuyor. 

Palazzo Ducale: Eşsiz Gotik tarzıyla dikkat çekiyor. Saray, Venedik dükalarının köşkü 
olarak kullanılmış. Günümüzdeki halini büyük ölçüde 1309-1424 yılları arasında al-
mış. Venedik Cumhuriyeti’nin politik kurumlarına şehrin Napolyon işgaline kadar ev 
sahipliği yapmış.

Rialto Köprüsü: Kesinlikle Venedik’in en ünlü yapısı arasında. Doğu kıyısındaki Rial-
to pazarının önemi ve gelişmesi yüzen köprü üzerindeki trafiği artırmış. Günümüzdeki 
taş tek kemerli köprü, Antonio da Ponte tarafından dizayn edilmiş ve 1591 yılında 
tamamlanmış. Köprü Venedik’in sembolü. 

S. M. Della Salute Bazilikası: Veba salgınına meydan okumak için koruyucu sıfatıyla 
inşasına karar verilmiş ve 1681’de tamamlanmış. Sağlık Kilisesi olarak da biliniyor. 
Venedik fotoğraflarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Piazza San Marco:  This is Venice’s iconic central square, or piazza. Basilica San 
Marco and the Torre dell’orologio clock tower are the most spectacular buildings in the 
square. Napoleon called the Piazza San Marco “the drawing room of Europe.” Piazza 
San Marco is located on one of the lowest points in Venice, so it is often closed in Oc-
tober and March because of high tide called “acqua alta.” This giant square also hosts 
festivals, concerts and similar events.  

Basilica San Marco: A prime example of Byzantine architecture, Basilica San Marco 
has been the seat of the Patriarch of Venice, archbishop of the Roman Catholic Archdi-
ocese of Venice, since 1807. From the 11th century, the building has been known by the 
nickname Chiesa d’Oro (Church of Gold).

St. Mark’s Campanile: St. Mark’s Campanile is amongst the symbols of the city. Capped 
by a pyramidal spire, the famous tower is 98.6 meters high. It is of simple construction 
with five bells above. 

Palazzo Ducale: Built in classic Gothic style, the palace was used as the residence of the dukes of Venice. It reached its current form between 1309 and 
1424. The palace housed political institutions of the Republic of Venice until the Napoleonic occupation of the city.

Rialto Bridge: The Rialto Bridge is certainly among the most iconic constructions in Venice. The development of the Rialto bazaar on the eastern 
bank increased traffic on the floating bridge. The present stone bridge was designed by Antonio da Ponte and completed in 1591. It is now one of the 
symbols of Venice. 

S. M. della Salute Basilica: S. M. della Salute Basilica, also known as Health Church, was built as a guard against pestilence and completed in 1681. 
It is a favorite point for photos.

/ muratguloglutv muratgulogluofficial@gmail.com muratgulogluTV/muratguloglu

San Marco Meydanı-Piazza San Marco

Rialto Köprüsü-Rialto Bridge

Santa Marta Della Salute Bazilikası
Basilica Santa Marta Della Salute
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GÜL KOKUSU AŞIKLARI ONDAN VAZGEÇEMEYECEK
ESSENTIAL FOR THOSE WHO LOVE THE SCENT OF ROSES

Gül kokusunu kim sevmez ki? Hele ki Isparta gülüyse, 
koklamaya doyum olmaz. Şimdi bu kokuyu teninizde 
hissedebileceğiniz bir marka var: Gülsha.

1965 yılından bu yana gül özü üreten Gürkan ailesi, 
Fransız cilt bakım uzmanlarıyla işbirliği yaparak özel bir 
cilt bakım serisi geliştirmişler. 2011 yılında piyasaya çıkan 
kozmetik markası Gülsha, Rosa Damascena güllerinden 
üretiliyor. Çok az sayıda ülkede, Türkiye’de ise yalnızca 
Isparta’da yetişen bu nadide güllerden elde edilen 
esansiyel yağlar, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. 
Gülsha’nın formülündeki asıl sır ise yüksek rakımlı 
bahçelerden, el hasadı geleneğiyle tek tek toplanan bu 
güller. 

Gülsha serisinde şu an dört adet ürün bulunuyor. 
Ultimate Rose Water (gülsuyu), Ultimate Rose Water 
Sprey (gülsuyu spreyi), Yüz yağı ve Purifying Rose 
Dust (gül pudrası). Ürünlerin kullanım alanı oldukça 
geniş. Gülsuyundan elde edeceğiniz buz küpleri gözaltı 
şişkinliklerini alıyor, gülsuyu banyo suyuna katılabiliyor, 
tonik olarak ya da makyaj temizliği için kullanılabiliyor. 
Bu arada ürünler sadece kadınların hayatını 
kolaylaştırmakla ve güzelleştirmekle kalmıyor; erkekler 
de özellikle tıraş sonrası gülsuyunun cildi sakinleştirici 
özelliğinden faydalanabiliyor. 

Gülsha, Amerika’daki Urban Outfitter’s noktalarında ve 
urbanoutfitters.com’da satılıyor. Türkiye genelinde ise 
seçkin eczanelerden ve www.gulsha.com.tr adresinden 
ulaşılabiliyor. Gül kokusu düşkünlerine duyurulur.

Who doesn’t like the scent of roses? And if they are Isparta 
roses, you can’t get enough of that wonderful smell. Now, 
there is a brand which offers the feeling of having this 
beautiful scent on your body: Gülsha.

Producing essential rose oil since 1965, the Gürkan family 
made an agreement with French skin care experts and 
developed a special series of skin care products. Hitting the 
market in 2011, the cosmetics brand Gülsha is made from 
Rosa Damascena roses. These precious roses are cultivated 
in so few countries and only in Isparta within Turkey. The 
essential oils gathered from these roses are exported 
worldwide. The roses are traditionally hand-harvested one 
by one from the high-altitude gardens, which is the main 
secret of the formula of Gülsha products. 

There are four products in the Gülsha series: Ultimate Rose 
Water, Ultimate Rose Water Spray, Face Oil and Purifying 
Rose Dust. The products are used for a variety of purposes. 
For example, you can freeze rosewater in ice cubes to apply 
on puffy eyes in the morning, add rosewater to your bath for 
extra silky skin, or you can use rose water as a cleanser or 
toner. The products do not only appeal to women but also to 
men, as rosewater is an ideal aftershave to soothe the skin. 

Gülsha products are available at Urban Outfitter locations 
in the USA and also on urbanoutfitters.com. The products 
can be found at some elite pharmacies around Turkey or 
ordered online at www.gulsha.com.tr. Highly-recommended 
for those who love the scent of roses.
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İtiraf ediyorum: “Ben bir teknoloji bağımlısıyım”. Gözümü 
açtığım andan itibaren elimden telefon, kucağımdan dizüstü 
bilgisayarım, boynumdan fotoğraf makinem eksik olmuyor. Sağ 
olsun sosyal medya hesapları da özellikle telefon şarjımın bit-
mesine şahane katkılar sağlıyor. Hal böyle olunca da her daim 
bir priz arayışında olmam kaçınılmaz oluyor. (Taşınabilir şarj 
cihazları sadece kısa bir süre ihtiyacımı karşılıyor sonra yine 
ara ki bir priz bulasın) Neyse ki bağımlı olduğum teknoloji buna 
da bir çare bulmuş. Çarenin adı “Ibexstore”. 

Ibexstore’da Voltaic markasına ait solar ürünlerin satışı ya-
pılıyor. Voltaic ise üzerinde güneş panellerinin bulunduğu bir 
taşıma grubu serisi. Yani bildiğimiz çanta. Farklı boyutlarda ve 
renklerdeki sırt çantaları, daha küçük ihtiyaçlar için el ve omuz 
çantaları güneş enerjisi ile çalışıyor. Ancak bu ürünlerin sade-
ce yazın işe yaradığını düşünmeyin. Kapalı havada bile panel-
lerin doğada aydınlık bir ortamda olması kafi. Sonra ister kırda 
plajda, dağda bayırda olun enerjiniz hep yanı başınızda oluyor. 
Ibexstore’da yer alan çantalarla bilgisayar, cep telefonu, tablet, 
GoPro gibi son zamanlarda sıklıkla kullandığımız pek çok ürün 
rahatlıkla şarj edilebiliyor. Panellerin takılıp çıkarılma özelliği 
var; dilerseniz başka çantalarınıza da yerleştirebiliyorsunuz. 

Bu arada ürünün en önemli özelliğinden de bahsetmeden geç-
meyelim. Ibexstore’da yer alan ürünler tamamen doğa dostu; 
sadece enerjisini doğadan almakla kalmıyor ona zarar da ver-
miyor. Ürünlerde tamamen geri dönüşümlü materyaller kul-
lanılıyor. Ayrıntılı bilgi isteyenler  www.ibexstore.com’u ziyaret 
edebilir. Doğa dostu gezginlere duyurulur.

I must confess, I am addicted to technology. As soon as I 
wake up, I am connected to my mobile and laptop and take 
my camera with me wherever I go. Thanks to my social me-
dia accounts, the battery in my mobile dies very quickly. So I 
always have to keep an eye out for electrical outlets. Mobile 
power banks only satisfy the need for a short time; then I still 
need to find an outlet. Thanks to the technology that I am 
addicted to, there is now a solution called “Ibexstore.” 

Ibexstore sells solar products under the Voltaic brand. Vol-
taic is a travel clothing series fitted with solar panels, which 
includes bags. The backpacks come in different sizes and 
colors, while smaller hand and shoulder bags which also 
collect solar power can be used for various needs. Howev-
er, these products do not only work in summer. Even if it is 
not sunny outside, natural light during the day is sufficient to 
collect energy, enabling you to have enough power regard-
less of where you are, whether you are enjoying green fields 
or beaches. Available at Ibexstore, these bags can charge 
many tools such as laptops, mobile phones, tablets, GoPro, 
etc. Panels can be removed easily, so you can use them in 
your other bags. 

By the way, the products are also completely environmen-
tally-friendly. They do not only charge themselves through 
nature, but they also do not damage the environment. As an 
added bonus, they are manufactured from recyclable mate-
rials. Please visit www.ibexstore.com’u for further informa-
tion. A good product for environmentally-friendly travelers 
to consider.

ENERJİ HİÇ BU KADAR DOğA DOSTU OLMAMIŞTI
ENERGY HAS NEVER BEEN THIS ENVIRONMEN-
TALLY-FRIENDLY

Gülşah Gürkan

burcugurturk.com
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KARADENİZ’DE AKDENİZ RUHUNU YAŞAYIN
MEDITERRANEAN SPIRIT ON THE BLACK SEA

ALİ OCAKBAŞI ŞİMDİ VİYANA’DA…
ALİ OCAKBAŞI IS NOW IN VIENNA…

Ayın konaklama tavsiyesi 
geçen sene Eylül ayında ka-
pılarını açan Ramada Plaza 
Trabzon. Genel özellikleri ile 
bir iş oteli gibi gözükse de 
muhteşem spa’sı, denize sıfır 
konumu ve özel plajı ile bir ta-
til otelinden çok daha fazlasını 
sunan özelliklere sahip olan 
otelin iç mimarisi Arte – Bel 
firması Beril Başaran imzasını 
taşıyor. Karadeniz’in en büyük 
yatak kapasitesine sahip tek 
beş yıldızlı turizm ve kong-
re oteli olan Ramada Plaza 
Trabzon’un mutfağına da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. 
1000 kişi kapasiteli Uzak Doğu Mutfağı, Türk Mutfağı, İtalyan 
Mutfağı, Lübnan Mutfağı ve Rouge Bar’ı ile olmak üzere dört 
farklı konseptte hizmet verdiği restoranlar ve barları şimdi-
den müdavimlerini yaratmış durumda. Bu arada yazın bu son 
günlerinde Trabzon’a kadar gelmişken sadece plajda vakit 
geçirmeyin; Karadeniz’in muhteşem yaylalarını da keşfe çıkın 
derim.

Bu ayın diğer tavsiyesi Viyana’dan geliyor. Şayet Viyana’da ya da civarında yaşıyor ve 
Türk kebaplarına özlem duyuyorsanız artık bu hasrete bir son verebilirsiniz. Çünkü 
İstanbul’un en iyi kebapçılarından Ali Ocakbaşı, Viyana çıkarmasını yapmış bulunuyor.

Ocakbaşı kültürünü modern ambiyansıyla birleştiren mekan, geleneksel lezzet-
lerden oluşan geniş bir Anadolu Mutfağı yelpazesine ve et ağırlıklı bir menüye 
sahip. Ancak vejetaryen misafirler için de alternatifler mevcut. Opera binasına 
yürüme mesafesinde yer alacak olan Ali Ocakbaşı, aynı zamanda bu bölgedeki 
tek ocakbaşı restoranı.

Ali Ocakbaşı, Avrupa’daki ilk şubesini Amsterdam’da aç-
mıştı. Şu an İstanbul’da Karaköy ve Gümüşsuyu’nda iki şu-
besi daha bulunuyor. Şiddetle tavsiye edilir.

In our accommodation rec-
ommendation this month, 
we would like to mention 
Ramada Plaza Trabzon, which 
opened in September 2015. 
Although the hotel seems 
like a business hotel, it offers 
much more, with a wonder-
ful spa and private beach. 
The interior of the hotel was 
designed by Beril Başaran 
from Arte – Bel. Ramada Pla-
za Trabzon, the only five-star 
tourism and congress hotel 
in the Black Sea region with 

the largest guest capacity in the area, is also known for its 
fine restaurants. Providing service to 1,000 people in four 
separate restaurants serving Far East, Turkish, Italian and 
Lebanese cuisines in addition to the Rouge Bar, the restau-
rants and bars of the hotel already have many regulars. By 
the way, while you are in Trabzon do not spend all the time at 
the beach during the last days of summer; explore the mag-
nificent highlands of the Black Sea as well.

The next recommendation comes from Vienna. If you are 
living in or close to Vienna and missing Turkish kebab your 
yearning ends now, because Ali Ocakbaşı, the best kebab 
restaurant in Istanbul, has opened its doors in Vienna.

Combining Turkish grill culture with a modern ambiance, 
the restaurant’s menu consists of a wide range of traditional 
Anatolian cuisines, mostly meat dishes. However, there are 
also vegetarian alternatives. Ali Ocakbaşı is within walking 
distance of the opera building and is the only Turkish-style 
grill restaurant in the area.

Opening its first restaurant in Europe in Amsterdam, Ali Oc-
akbaşı has two more branches in Karaköy and Gümüşsuyu, 
Istanbul. We highly recommend it.
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The sTarTIng poInT of The LycIan Way 

Eski adlarından biri Meğri, bunun anlamı ise uzak diyar de-
mek. Bu uzak diyar, “Işık yurdunun insanları” olan Likyalılara 
da ev sahipliği yapmış; Bizans’a ve Osmanlıya da… Pek çok 
medeniyet geçmiş Fethiye topraklarından ama o hep aynı gü-
zellikte kalmayı başarmış. 

Fethiye was once knowns as Meğri, which means distant 
land. This distant land hosted the Lycians or “people of the 
land of lights” as well as the later Byzantine and Ottoman 
empires. Fethiye has been home to a variety of civilizations 
and it has retained its beauty until the present day. 

YAZI/WRITTEN BY/FOTOĞRAFLAR/PHOTOGRAPHS BY: BURCU GÜRTÜRK
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Setting off from Göcek
We began exploring Fethiye from Göcek. The marinas draw 
your attention as soon as you step in Göcek, which is a frequent 
destination of blue voyage cruises. You can hop aboard daily boat 
tours to explore the bays if you like. The bays of Göcek are si-
lent and green. We think Rixos Premium Göcek is located in the 
most beautiful bay, so we visited the hotel to take in its beauty. 
Yanıklar, Kargı Bay, Çiftlik and Çalış beaches are among some 
of the most popular destinations around the Fethiye city center. 
Yanıklar is mesmerizing with its village atmosphere by the sea. 
Çalış Beach is popular for its sunsets and windsurfing. The beach 
is also among the protected sites where Caretta Carettas lay their 
eggs.
Home of ancient cities
There are many ancient cities in Fethiye and its surrounding re-
gion thanks to civilizations which were located there throughout 

Göcek’ten çıktık yola…
Fethiye’yi gezmeye Göcek’ten başlıyoruz. Mavi yolculuğa çıkan 
teknelerin uğrak noktası Göcek’te ilk olarak marinalar dikka-
ti çekiyor. Tekneniz yoksa civar koyları gezmek için günübirlik 
tekne turlarına da katılabilirsiniz. Göcek’in koyları sakin, yeşili 
bol. En güzel koya sahip bölümü ise sanıyoruz Rixos Premium 
Göcek’e ait. Bunu fark edince oteli de ziyaret etmeden edemedik.
Yanıklar, Kargı Koyu, Çiftlik ve Çalış Plajı Fethiye merkeze gi-
derken uğranabilecek diğer noktalar. Yanıklar deniz kıyısına 
kurulmuş köy havasıyla büyüleyici. Gün batımı ve rüzgar sörfü 
için de Çalış Plajı civarın favorisi. Bu plaj aynı zamanda Caretta 
Caretta’ların üreme zamanı yumurtalarını bıraktığı doğal alan-
lardan biri.
Antik kentler yurdu
Yüzyıllarca ağırladığı medeniyetler itibariyle Fethiye ve civarın-
da çok sayıda antik kent bulunuyor. Fethiye merkezde bulunan 
Likya Kaya mezarları, Saklıkent yolu üzerindeki Tlos, Fethiye’ye 

Tarihi
Fethiye, ülkemizin tarihi açıdan en zengin yerleşim yerlerinden 
biri. Antik dönmede Likyalıların yurdu olan ilçe o zamanlar 
Telmessos adıyla biliniyormuş. Daha sonra sırasıyla Pers, Mı-
sır, Roma ve Bizans’ın yönetimi altına girmiş ve 1424 yılında 
Osmanlı topraklarına katılmış. Zamanla Meğri’ye dönüşen adı 
ise, 1914’te uçağı düşen ilk hava şehitlerinden Fethi Bey’in anı-
sına Fethiye olarak değiştirilmiş.
Göcek, Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Faralya Köyü, Kabak 
Koyu Fethiye ilçesine bağlı beldeler. Saklıkent de geçen yıla ka-
dar Fethiye’ye dahilmiş ancak şu an başka bir belediyeye bağlı 
olduğunu öğreniyoruz. Yine de bu değişim Saklıkent-Fethiye 
algısını yıkmayı başaramamış. 

History
Fethiye is among the most important historical areas in Turkey. 
The district, which was the home of Lycia in antiquity, was also 
known as Telmessos. Fethiye came under the rule of Persia, 
Egypt, Rome and Byzantium and was included within the terri-
tory of the Ottoman Empire in 1424. Its name was later changed 
to Meğri and finally to Fethiye in the memory of Mr. Fethi, one 
of the earliest Turkish pilots who died in an air accident in 1914.
Göcek, Ölüdeniz (literally Dead Sea, due to its calm waters), 
Butterfly Valley, Faralya Village and Kabak Bay are all towns of 
the province of Fethiye. Saklıkent was also within the borders of 
Fethiye until it changed municipalities last year. However, it is 
still within the region and worth visiting. 
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Çalış Plajı-Çalış Beach
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Likya Kaya Mezarları-The Lycian Rock Toms

Fethiye Merkez-Centre of Fethiye

Ölüdeniz

Göcek

GEZİ / TRIP

Tlos Antik Kenti-Tlos Ancient City



ve konsantreleri ile karışımından elde edilen bu içecek Fethiye’de 
oldukça popüler. 
Ölüdeniz
Tanrının dünyaya bahşettiği cennet olarak anılan Ölüdeniz, 2006 
yılında dünyanın en güzel kumsalı seçilmişti. Şimdi ise dünyanın 
en güzel 10 kumsalından biri olarak gösteriliyor. Ölüdeniz adını 
durgun sularından alıyor. En fırtınalı havalarda bile koyda kıpırtı 
olmuyor. Ölüdeniz fotoğraflarında sıklıkla yer alan burun Kum-
burnu adını taşıyor ve  şu anda Milli Park olarak kullanıyor. Gi-
riş ücretini ödeyerek buradaki plajlardan faydalanabiliyorsunuz. 
Kendinize bir şezlong seçin ve üzerinden geçen yüzlerce yamaç 
paraşütcüsünü seyre dalın. Yapmaya cesaretiniz yoksa bile izle-
menin keyifli olduğu garanti. 

Butterfly Valley, Faralya Village and Kabak Bay
Surrounded by the steep rocky walls of stately Babadağ Moun-
tain, the valley hosts over 80 species of butterfly and famous jer-
sey tigers. The valley cannot be accessed by road. You can walk 
down steep slopes towards the sea (which is quite risky) or reach 
the valley by boat. 
Faralya Village, which is 8 km from Ölüdeniz, is the starting 
point of the Lycian Way. The Lycian Way Ultra Marathon, which 
will be held on September 24th, 2016, will be amongst the most 
important activities of the year. The Lycian Way is a road 535 km 
long which runs from Fethiye to Antalya. The Lycian Way is one 
of the top 10 treks in the world. Nearly 30,000 people walk the 
Lycian Way every year. 

the centuries. The Lycian rock tombs in Fethiye city center, Tlos, 
on Saklıkent road, Pınara, the home of the first beauty contest, 
which is 55 km from Fethiye, Caunos, Letoon, the Telmessos 
Ancient Theater and Kayaköy, also known as ghost village, are 
among the important ancient settlements. 
Active city center of Fethiye
There is a historical bazaar in Fethiye city center, Paspatur. The 
bazaar, which has continued trade at the intersection of the his-
torical Lycian Castle and the sea for centuries, now hosts stores, 
restaurants and cafes. Visit the fish market to buy and eat some 
fish when you are there. 
Try snow sherbet at the bazaar, which is set in the city center on 
Fridays. The beverage, which is produced by mixing concentrat-
ed fruit with ice from the mountains, is popular in Fethiye. 
Ölüdeniz
Known as the ‘’heaven bestowed on Earth by God,’’ Ölüdeniz 
was listed as the world’s most beautiful beach in 2016. Ölüdeniz 
(Dead Sea) is named after its still water, which does not give off 
waves, even in stormy weather. Kumburnu Cape, which now 
serves as a national park, is frequently included in photos of 
Ölüdeniz. The beaches are open to the public with an entrance 
fee. Choose a sun bed and enjoy watching paragliders in the sky 
if you do not have the courage to try paragliding. 

55 km mesafedeki, bölgenin ilk güzellik yarışmasının yapıldığı 
Pınara, Caunos,  Letoon, Telmessos Antik Tiyatrosu ve hayalet 
köy olarak bilinen Kayaköy görülmesi gereken antik yerleşimle-
rin başında geliyor. 
Fethiye merkezi hareketli
Fethiye’nin merkezin tarihi öneme sahip bir çarşı bulunuyor: 
Paspatur. Tarihi Likya Kalesi’nin denizle birleştiği düzde ticareti 
asırlardır sürdüren bu çarşı günümüzde de alışveriş dükkanları-
na, lokanta ve kafelere ev sahipliği yapıyor.  Bu arada hazır mer-
keze gelmişken Balık Hali’ni de görmeden; hatta seçtiğiniz balığı 
hemen o anda yemeden dönmeyin. 
Cuma günleri merkez kurulan üretici pazarında yöreye özgü kar 
şerbetini deneyebilirsiniz. Dağlardan gelen buzların çeşitli mey-
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Gizlikent Şelalesi
Gizlikent Waterfall

Saklıkent Kanyonu
Saklıkent Gorge Canyon

Kayaköy FethiyeKelebekler Vadisi
Butterfly Valley

Kabak Koyu
Kabak Bay
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Paspatur Çarşısı-Paspatur Bazaar Ölüdeniz

Balık Hali-Fish Market

Kar Şerbeti-Snow sherbet



Accommodation
There is a wide variety of accommodation options such as five-
star hotels, boutique hotels and guest houses. We recommend 
three hotels for different expectations. The first one is Yonca 
Lodge in Yanıklar Village has many of the amenities of a farm, 
with ducks, hens and geese. Located by the sea, it is ideal for fam-
ilies with children. Have your dinner at the beach before sunset.
The second hotel is Oyster Residences, which only accepts 
adults. This boutique hotel has created a world apart in the city 
center thanks to its elaborate decoration. The hotel is surrounded 
with elegant details. Those who look for serenity and silence will 
prefer to enjoy the pool. Oyster Residences also include a restau-
rant with sea view. 
The last hotel which we recommend is Ünsal Hotel. It is two 
minutes walking distance to Ölüdeniz Belcekız Beach. The res-
taurant in the hotel also serves international cuisine besides tra-
ditional Turkish cuisine.

Kelebekler Vadisi, Faralya Köyü ve 
Kabak Koyu
Heybetli Babadağ’ın sarp kayalık 
duvarlarıyla çevrili vadi, 80’den fazla 
kelebek türüne ve ünlü kaplan kele-
beğine ev sahipliği yapıyor. Vadiye 
karayolundan ulaşım yok. Dik ya-
maçlardan denize doğru yürüyerek 
(ki son derece riskli ama yapanla-
rı gördük) ya da tekne ile ulaşım 
mümkün. 
Ölüdeniz’e 8 km. mesafede bulunan Faralya Köyü, Likya 
Yolu’nun başlangıç noktası olması özelliğini taşıyor. Bu yıl 24 
Eylül’de yapılacak Likya Yolu Ultra Maratonu bölge yılın önemli 
aktiviteleri arasında olacak. Likya Yolu, Fethiye’den Antalya’ya 
kadar uzanan ve toplam 535 km civarında olan bir parkur. Yol, 
dünyanın en iyi 10 yürüyüş parkuru arasında gösteriliyor. Likya 
yolunu her yıl yaklaşık 30 bin kişi yürüyor. 
Adını son birkaç yıldır duyduğumuz ve henüz bakir kalmayı ba-
şarmış Kabak Koyu’nu da mutlaka görülecekler listenize ekleyin. 
Ziyaret edeceklere dip not: Şayet deniz yolunu tercih etmediy-
seniz, Kabak Koyu’na ulaşım sadece toplu taşıma ile sağlanıyor. 
Aktiviteler her yerde
Fethiye’nin başı çeken aktivitesi, sahil boyunca gökyüzünü kuşa-
tan hatta her boş gördükleri alana iniş yapan paraşütçülerden de 
anlayacağınız üzere yamaç paraşütü. Hatta sporun bir de festivali 
var. Ve Hava Oyunları adını taşıyan o festival bu yıl Eylül ayında 
18. kez düzenlenecek. Pragliding, trekking, kaya tırmanışı, raf-
ting, tüplü dalış, jetski gibi su sporları Fethiye’nin olmazsa olmaz 
diğer aktiviteleri arasında yer alıyor. Saklıkent’i yürüme, hemen 

birkaç km mesafedeki Gizlikent Şelalesi’ne tırmanma, Jeep safa-
ri, On iki adalar turu da hem göze hem bedene iyi gelecek diğer 
aktiviteler.
Konaklama
Fethiye’de konaklamak için pek çok seçenek mevcut. Beş yıldızlı 
oteller, butikler, pansiyonlar. Biz size farklı ihtiyaçlara hitap eden 
üç oteli tavsiye edeceğiz. Bunlardan ilki Yanıklar Köyü’nde bulu-
nan Yonca Lodge. Denize sıfır konumu, etrafta dolaşan ördek-
leri, tavukları, kazları ile adeta bir çiftlikteymişsiniz hissiyatını 
yaratan Yonca Lodge çocuklu aileler için biçilmiş kaftan. Akşam 
yemeğinizi gün batmadan kumsalda almanız tavsiyemizdir.
İkinci otelimiz sadece yetişkinlere hizmet veren Oyster Residen-
ces. Dekorasyonu ince bir zevkin eseri olan butik otel, merkezin 
içinde farklı bir dünya yaratmış kendine. Otelin her bir köşesin-
de ayrı bir güzellik ayrı bir özen göze çarpıyor. Sakinlik ve din-
ginlik arayanlar havuz başından kalmak istemeyebilir. Oyster’ın 
aynı isimde sahile bakan bir de restorana bulunuyor. 
Ölüdeniz Belcekız Plajı’na iki dakika yürüme mesafesinde yer 
alan Ünsal Otel de şık butik otel önerilerimizden sonuncusu. 
Hotelin restoranında geleneksel Türk yemeklerinin yanı sıra 
uluslararası yemekler de servis ediliyor.
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Yanıklar’da günbatımı
Sunset at Yanıklar

Oyster Residence

Oyster Restaurant

Yonca Lodge

Hyundai i20 Active’in Fethiye deneyimi
Fethiye gezimiz boyunca bu ay bize eşlik eden aracımız Hyundai i20 Active oldu. Daha 
yüksek ve SUV görüntüsüne sahip yeni Active tıpkı beş kapılı versiyonu gibi tamamen 
yeni bir platform üzerine inşa edilmiş. Bu özelliği özellikle Faralya Köyü civarındaki top-
raklı yollarda keyifli bir sürüş yapmamızı sağladı. Enerjik, sportif ve modern görüntüye 
sahip i20 Active, şehir içi ve uzun yol performansı ile de beklenenden çok daha fazla-
sını sundu. Otomobilde 7”dokunmatik ekranlı, kullanımı oldukça kolay ve tepkileri hızlı 
bir müzik sistemi bulunuyor. Araç, yakıt tüketiminde ise oldukça cimri. Bu özelliği ile 
hem sıkışık trafikte hem de uzun yolda sürücüsünün cebine zarar vermiyor.

Fethiye experience of Hyundai i20 Active
We drove the Hyundai i20 during our Fethiye trip. The new Active, which is set high-
er up with the viewpoint of an SUV view, has been built on a totally new platform 
along with its five-door model, enabling us a pleasant drive on unpaved roads around 
Faralya Village. The i20 Active, which has an energetic, sporty and modern look, of-
fered more than your typical expectations with its city and long-distance performanc-
es. The automobile comes with a 7” touchscreen and easy-to-use music system. The 
automobile features low fuel consumption, so it enables economical driving both in 
heavy traffic and long distance. 

GEZİ / TRIP

Add Kabak Bay, which is still 
untouched, to your must-see 
list. A small note for those who 
will visit Kabak Bay: only pub-
lic transportation is available 
to Kabak Bay if you do not go 
by sea. 
Activities everywhere
The most popular activity in 
Fethiye is paragliding. A para-
gliding festival, the Air Games, 
is held there every year. The 
festival will be held for the 
18th time in September 2016. 
Water sports such as paraglid-
ing, trekking, rock climbing, 
rafting, scuba diving and jet 
skiing are among some of the 
activities people enjoy most in 
the area. Exploring Saklıkent 
on foot and climbing up Gi-
zlikent Waterfall, which is a 
few kilometers from Saklıkent, 
Jeep safari, Twelve Islans Tour 
are amongst the activities vis-
itors enjoy.

Kumburnu-Kumburnu Cape

On İki Adalar-Twelve Islands

Saklıkent

Saklıkent

Yamaç Paraşütü-Paragliding

Hyundai i20 Active

Rixos Premium Göcek

Ölüdeniz
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Edebiyatçı, gazeteci, televizyoncu Kürşat Başar, mesleki 
özelliklerinin yanına müziği de ekleyerek muhteşem iş-
lere imza atmaya devam ediyor. Keşke Burada Olsay-
dın albümüyle müzikseverlerden tam not alan Başar’ın 
ikinci albümü “Kaldığımız Yerden” de geçtiğimiz Şubat 
ayında raflardaki yerini almıştı. Bunu Kürşat Başar’ın 
son kitabı Aslında Hayal izledi. Başar için üretmek ade-
ta sürdürülebilir kılınması gereken bir heyecan. O, tek bir 
işle uğraşmayı sevmeyenlerden.

Kürşat Başar her zamanki kibarlığı ile karşılıyor bizleri. 
Sorulara da son derece samimi cevaplar veriyor, kah gü-
lerek. kah düşünerek. Sonuç ise her zaman olduğu gibi 
bir başucu hikayesi niteliğinde…

Kürşat Başar, author, journalist, broadcaster, adds music 
to his list of professional skills, continuing to produce exqui-
site works. After his first album “Keşke Burada Olsaydın” 
(I wish you were here), which got full marks from music 
fans, his second album “Kaldığımız Yerden” (From where 
we left) also received positive reviews. This was followed 
by Başar’s most recent book “Aslında Hayal” (Just My Im-
agination). It seems that productivity comes easily to him. 
He is not someone who is satisfied with a mere single oc-
cupation.

Başar welcomes us with his usual gentleness. He answers 
our questions sincerely, sometimes laughing, sometimes 
thoughtful. The result has the quality of a bedtime story…

“Bütün hayatım aslında hayal”

“ındeed, all my lıfe ıs ımagınatıon”

KÜRŞAT
BAŞAR

RÖPORTAJ / INTERVIEW: BURCU GÜRTÜRK | FOTOĞRAF/ PHOTOGRAPHS BY : AYKUT KARADERE
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Aslında Hayal aslında hayal mi?
Aslında Hayal, “tüm bu kitapları yazarken aslında ben ne 
yaşıyordum”u anlatıyor. Kitaplardaki hikayelerin benim haya-
tımdaki izdüşümlerini aktarıyor. Bu açıdan bakıldığında bir anı 
kitabı denilebilir. Niye adı “Aslında Hayal” dersen; kitap bittiğin-
de ben ne yapmışım diye baktım. Ve gördüm ki bütün çocuklu-
ğum boyunca en sevdiğim şey hayal kurmakmış. Hatta bütün 
ailem çok hayalperest bu çocuk derdi. Ve sonra gördüm ki ben 
de o hayalde çok ısrar edip bütün hayatımı onun üstüne kurmu-
şum ve onları yapmışım. Bütün hayatım aslında hayal olmuş.

Kitabın kapağı son derece renkli. Bu sefer neden böyle bir ka-
pak tercih ettiniz?
Kapak fotoğrafı Merih Akoğul’a ait. Merih’in benimle yaptığı ilk 
röportajın fotoğrafı o. Genç bir fotoğrafçıydı o zaman. Kitap ka-
pağına karar verme aşamasındayken bu fotoğrafı buldum. Bunu 
mu kullansak dedim. Sonra birkaç oyna-
ma yaptırdık üzerinde ve kullandık. 

Bugüne kadar yazdığınız romanlar 
içinde sizin için özel bir yeri olan var 
mı?
Bittiğinde bütün kitaplarım için çok he-
yecanlanıyorum ve seviyorum. Ancak 
sanıyorum ki insanlarda da aynı etkiyi 
ve özel yeri yaratan “Başucumda Müzik” 
oldu. Ama son yazdığım roman Yaz’ın da 
benim için özel bir yeri var; çünkü benim 
hayatımdan çok fazla iz taşıyor.

Genellikle dönem romanları yazıyor-
sunuz. Teknoloji çağında İstanbul gibi 
bir metropolde yaşamak aşk hikayeleri 
yazan biri olarak sizi yeteri kadar bes-
liyor mu?
Ben İstanbul’da yaşamaya başka türlü 
baktığım için çok fark etmiyor. Ama bel-
ki Stuttgart’ta otursaydım daha sıkıcı bir 
hayatım olabilirdi. İstanbul’un kendine 
özgü bir ruhu var. Benim çok sevdiğim 
bir şehir ve ben bu şehirde daha çok görmek istediklerimi gö-
rüyorum. 

Romanlarınızı okuyup ah çekenler, nerde böyle aşk diye iç 
geçirenler var. Aşk artık günümüzde romanlarda yaşanan bir 
şey haline mi geldi? Ya da uzun süreli kılınamaz bir duygu mu 
oldu?
Roman olsun, film olsun bunlar farklı dünyalar. Sonuçta tüm 
bunlar bir kurgu olduğu için etkileyici. Herkes böyle bir şey 
yaşıyor olsa zaten kimse aşk filmine gitmez. Biz nadiren olacak 
şeylerden bahsediyoruz bu kurgularda. “Başucumda Müzik” de 
öyle. Hem bir dönemi anlatıyor, hem o dönem içinde yaşanan 
çalkantılı bir aşkı anlatıyor. Bir kadının kendi içinde dönüşleri-
ni, ruh halini anlatıyor.  Birçok faktör bir araya geliyor. Etkileyi-
ci olan şey belki onun yazılış biçimi. İnsanlar hiçbir zaman bir 
romandaki kahramanlar gibi konuşmazlar birbirleriyle. Eğer biz 
Anna Karenina ve Vronski’nin ya da Romeo ve Juliet’in yanında 

Is “Aslında Hayal” an imagination indeed?  
“Aslında Hayal” explains actually what I was going through as I 
was writing my books. It is a reflection of the stories told in the 
books on my own life. It can be considered a memoir. If you ask 
me why I chose the title “Aslında Hayal,” I can say that after I 
finished writing the book, I wanted to take a look back and see 
what I have done and I saw that what I loved the most during my 
childhood was imagining. Actually, everyone in my family used 
to say that I was a daydreamer. Later, I saw that I have insisted on 
imagining and built my life on these dreams. My whole life has 
become something of a dream.

The cover of your book is very colorful. Why did you choose 
such a colorful cover this time?
The photo on the cover was taken by Merih Akoğul. It was a pho-
to taken at his first interview with me. He was a young photogra-

pher then. I found this photo while I 
was trying to make a decision about 
the cover. I asked him if we could use 
the photo and we decided to use it af-
ter making some edits. 

Of all novels you have written so 
far, is there a novel that has a special 
meaning for you?
I am always excited about my nov-
els when I complete them and I 
love all of them. However, I think 
“Başucumda Müzik” (Music by my 
bedside) is the one which affected 
my readers the same way as well. 
My last novel “Yaz” (Summer) is also 
special to me, because it has so many 
elements from my own life.

In general, you write novels that 
take place in specific time periods 
in the past. Does living in a large 
city like Istanbul in the era of tech-
nology provide enough inspiration 

to you as an author who writes love stories?
Since I regard living in Istanbul in a different way, it doesn’t mat-
ter much. If I had lived in Stuttgart, my life might have been very 
boring. Istanbul has a unique spirit. It is a city that I love very 
much and I mostly see the things I like seeing in this city. 

There are people who read your books, sigh and wonder if 
such a love can really exist. In today’s world, has love become 
something that can only be lived in novels? Or has it become a 
feeling that cannot last long?
A novel or a movie opens doors to a different world. In fact, they 
are all impressive since all of them are fiction. If everyone could 
experience such love stories, no one would go to see a romantic 
film. In these fictional worlds, what we portray may very seldom 
occur. “Başucumda Müzik” is also fiction. It portrays a period of 
time and breathtaking love affair experienced during that peri-
od. It describes the inner life of a woman, her mood. Many fac-

Kürşat Başar

Burcu Gürtürk
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her zaman bulunsaydık eminim onların da lüzumsuz bir sürü 
şeyden bahsediyor olduğunu görürdük. Ama romanda bunlar 
olmadığı için bir şekilde estetize edilmiş bir duygu olduğu için 
daha etkileyici oluyor. Tabii ki insanlar belli dönemlerde belli 
duygular yaşıyorlar ama onu sürekli kılmak istiyorlar. Bu müm-
kün bir şey değil. 

Yaşadıkları şeyin adını koyamamak çiftlerin son zamanlarda-
ki en büyük kabusu. Nasıl bu duruma geldik?
Ben bunu çok duyuyorum çevremden ama tam olarak anlaya-
mıyorum. Eskiden insanlar daha konsantreydi. Şimdi artık elle-
rinde sürekli bir teknolojik alet olduğu için normal bir arkadaşıy-
la bile oturup iki çift laf edemiyorlar. İki kişinin arasında binlerce 
insan var ve sürekli var. Gittiğimiz her yere sırtımızda dünyayı da 
taşıyarak gidiyoruz. Bu herkesle kontak halinde olmanın yarattı-
ğı bir durum olabilir. Herkesle kontak halinde olmak insanın bir 
kişiye odaklanmasını güçleştiriyor. Sadece aşk hayatında değil, iş 
hayatında durum böyle. Herkes sürekli bir haber ajansı gibi dav-
ranmaya başladı. Bu durum insanların ruh halini de bozuyor. 

Peki kadın ve erkek açısından bakarsak bu mevcut duruma?
Kadınlar bu durumu biraz daha idare edebiliyorlar. Çünkü onlar 
hem araba kullanıp, hem makyaj yapıp, hem sigara içip, bir yan-
dan telefonla konuşabildikleri için bu işi de kotarıyorlar. Erkekler 
biraz daha şapşal kalıyor bu durum karşısında. (gülüyor)

Beş yıl önce müzik kariyeri de dahil oldu hayatınıza. Hobi 
olarak mı başladı? Albüm çıkarma fikri nasıl ortaya çıktı? Al-
bümdeki şarkıların seçimini nasıl yaptınız?
Orkestra beş yıl önce başladı. O sırada “Bizim Şarkımız” adında 
bir müzikal yapıyorduk; ben o sıralarda bir takım orkestralarla 
zaman zaman çalıyordum. Müzikal sırasında Burçin Büke ile ça-
lışmaya başladım. Sonra dedik ki, biz bir grup kuralım; hep aynı 
grupla çalışalım. Sevdiğimiz ve sürekli çaldığımız şarkılar vardı. 
Sonra onlardan bir albüm yapmaya karar verdik. Çok değerli 
isimler destek verdiler o albüme sağ olsunlar. O albümle birlik-
te bizim orkestranın işleri daha da yoğunlaşmaya başladı. Dört 
senedir 300’e yakın konser verdik. Şimdi ikinci albümüz çıktı: 
“Kaldığımız yerden”. 

Müzik hayatınızın ne kadarını kaplıyor? Yazmaya vakit kalı-
yor mu?
Müzik oyalıyor tabii.  Ama ben 18 yaşından beri durmadan ça-
lışıyorum ve sürekli roman yazma dışında başka işler de yaptım. 
Müzikten önce, televizyon programı yapıyordum, gazetede köşe 
yazıyordum. Birkaç işi bir arada yapmayı seviyorum.

Sevenleriniz sizi bu ara nerede dinleyebilir?
Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri Zorlu’daki Zanzibar’da ça-
lıyoruz. Oldukça ilgi görüyor. Program tüm kış devam edecek.

tors come together. Maybe the way it was written makes it more 
impressive. People never talk to each other like characters in a 
novel do. If we could be around Anna Karenina and Vronski, or 
Romeo and Juliet all the time, I am certain that we would have 
heard them talk about lots of unnecessary things. Since these 
are not included in a novel they are somehow aestheticized and 
therefore become more impressive. Naturally, people experience 
special feelings for a certain period of time and want to make 
them last forever. This is not possible. 

Nowadays, not being able to give a name to what they are 
experiencing is the worst nightmare of couples. How do you 
think we have come to this state of affairs?
I hear this often from my friends, but I do not understand it. In 
the past, people were more focused. Now they have technolog-
ical devices in their hands, but they cannot sit and enjoy a deep 
conversation with their friends. There are thousands of people 
between two persons now; they are always there. Wherever we 
go, we go by carrying the whole world in our pocket. This might 
be caused by being in contact with everybody. Reaching out for 
everybody makes focusing on a single person very difficult. This 
is the case, not only in people’s love lives, but also in their profes-
sional lives. Everyone is acting like a news agency. This situation 
has an adverse effect on people’s moods, as well. 

What if we look at this problem from the point of view of 
women and men separately?
Women can deal with this problem better because they can do 
their make-up, smoke their cigarettes, and speak to their friends 
on the phone while they are driving. As they can do all such 
things at the same time they can also handle such situations. On 
the other hand, men act rather foolishly when they are in such 
situations. (He laughs.)

Five years ago, your music career also began. Did it start as a 
hobby? How did you decide to make an album? How did you 
select the songs on the album?
Our band was established five years ago. At that time, we were 
producing a musical called “Bizim Şarkımız” (Our Song) and I 
was also playing in other bands from time to time. During the 
preparations for this musical, I began to work with Burçin Büke. 
We decided to start a band and play in it all the time. There were 
songs that we loved and played very often. Then, we decided to 
make an album with these songs. I am thankful to the very dis-
tinguished persons who supported us in this album. Following 
this album, our band became very busy. In four years, we had 
staged nearly 300 concerts. And finally we released our second 
album “Kaldığımız Yerden” (Picking Up Where We Left Off).

How much of your time do you devote to music? Do you have 
enough time for writing?
Of course, music takes a lot of time. But I have been working 
continuously since I was 18 and I have done a lot of things be-
sides writing. Before music, I was making TV shows, writing ar-
ticles for newspapers. I like doing many things at the same time. 

Where can your fans see you these days?
We are playing at Zanzibar at Zorlu Center on Wednesdays and 
Fridays. We are attracting a considerable following. Our run will 
continue until the end of winter.



N e  s ı k l ı k t a  s eya h at  e d e r s i n i z ?
Orkestra kurulduğundan beri çok seyahat 
ediyorum. Ben tatili sevmem aslında; gidene 
de kızarım ne çok seyahat ediyorsun diye. 
(gülüyor) 

B u g ü n e  ka d a r  g ö rd ü ğ ü n ü z  e n  favo r i  ş e h i r 
ya  d a  ü l ke?
Venedik’i çok severim. Orası masal şehir gibi. Paris’i severim. 
Oranın da başka bir ışığı var. Londra’nın da tarzını seviyorum.

Bugüne kadar görmediğiniz en çok merak ettiğiniz şehir ya da 
ülke?
Esasen yok. (gülüyor)

Bavulunuzda olmazsa olmaz üç eşya?
Gömleklerim, kitaplarım. Başka bir şeye gerek yok.

Seyahat esnasında tercih ettiğiniz müzik / kitap türü?
Seyahate giderken genellikle eski kitapları alırım yanıma. Şimdi 
havalimanına gidince de karıştırıyorum; hoşuma giden bir şey olursa 
uçakta okumak için alıyorum. Müzik hep dinliyorum zaten.

Havalimanları size tek kelime ile ne ifade ediyor?
İnsanların ayrıldığı ve kavuştuğu, iki duyguyu taşıyan yerler olarak 
geliyor.

How often do you travel?

I have been traveling a lot since our band was 

founded. Actually, I don’t like holidays and I get 

cross with those who travel for holidays, asking 

why they travel so much. (He laughs)

What is your favorite city/country?

I like Venice very much. It’s like a fairy tale city. I also like Paris. It has 

unique light. And, of course, I like the style of London. 

Which city/country do you want to see?

Actually, there aren’t any. (He laughs)

What are the three ‘must-have’s in your luggage?

My shirts and books; I don’t need anything else. 

What are the types of music/books that you prefer while you are traveling?

During my journeys, I usually take old books with me. I look at the books in the 

airport bookstore and if I see something I like, I buy it to read it on the plane. I am 

always listening to music.

What do airports mean to you?

To me, they are places where people get together and separate; these two 

contrasting feelings exist at the same time. 
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BHUTAN
BARIŞÇIL EJDARHANIN ÜLKESİ

LAND OF THE PEACEFUL DRAGON

Hindistan ile Çin arasına sıkışmış dünyanın en küçük ekono-
milerinden birine sahip olan Bhutan ile ilgili ilk okuduğum 
şey, dünyanın en tehlikeli havaalanlarından birinin burada 
olduğuydu. Elbette araştırdıkça yeni yeni özelliklerini de 
öğreniyorduk. Örneğin; Budizmin resmi din olduğu ülkede 
ağacın tüm varlıklara hayat verdiğine inanılıyor. Ayrıca ülke 
geçen sene bir saatte 50 bin fidan dikerek, Guinness Rekor-
lar Kitabı’na girmiş. En kirli ve en kalabalık ülkelerin yanı 
başında, sürdürülebilir bir model peşinde olan Bhutan, 2020 
yılı itibariyle dünyanın ilk organik ülkesi olmayı hedefliyor.

The first piece of writing I read about Bhutan, a piece of land 
squeezed between India and China with one of the small-
est economies in the world, was that it is the site of one of the 
world’s most dangerous airports. As I continued my research, I 
learned more: for example, Buddhism is the official religion of 
Bhutan and they believe that trees give life to all living creatures. 
No wonder Bhutan is in the Guinness Book of Records for plant-
ing 50,000 tree saplings in just one hour. With two neighboring, 
highly-polluted and overpopulated countries, Bhutan is striving 
to live according to a sustainable model and become the first fully 
organic country in the world by the year 2020. 
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1974’e kadar turizme tamamen kapalı olan şimdi ise sınırlı bir turizm 
politikası güden ülkeye gidebilmek için neler yapmamız gerekiyor 
öncelikle ona kısaca değinmek isterim. Ülkenin turist sayısı ile ilgili 
bir kotası bulunmamakla birlikte, Bhutan’da faaliyet gösteren iki ha-
vayolu şirketinin internet sitesinden bilet alabilmeniz, elinizi kolunu-
zu sallaya sallaya ülkeye girmeniz, araba kiralamanız, otel rezervasyo-
nu yapabilmeniz mümkün değil. Yerel bir tur operatörü ile bağlantıya 
geçtikten sonra, minimum üç geceyi kapsayan her şey dahil (uçak, 
otel, transferler, konaklama, yemek ) bir tur satın almanız ve bunun 
ödemesini yapmanız gerekiyor. Bhutan Turizm Konseyi bu bilgi ışı-
ğında bir onay yazısı ile sizin adınıza Bhutan Dışişleri Bakanlığı’na 
vize başvurusunda bulunuyor. Tur operatörünüz, herhangi bir form 
doldurmaksızın fotoğraf ve pasaportunuz ile alınan onay numarası 
sayesinde Druk Air’in uçuşu olan Singapur, Tayland, Hindistan veya 
Nepal’den biletinizi sizin adınıza satın alıyor. Ayrıca Bhutan’da kalınan 
her gün için 250 $ ziyaret ücreti ödemeniz gerekiyor.

Katmandu’dan, 5500 metrelik dağlarla çevrili, yerden 2235 met-
re yükseklikte bulunan, dünyada sadece 25 pilotun uçabildiği Paro 
Havalimanı’na uçuşumuz yaklaşık 1.5 saat sürüyor. Sanskritçe 
Tibet’in bittiği yer ama halkın- Druk Yul- gürleyen ejderhalar ülkesi 
dediği ülkeye yaptığımız uçuş deneyiminin en etkileyici anı ise, 10 
bin metrede uçarken solumuzda beliren Himalayalar. Dar bir va-
diden keskin virajları dönerken aynı anda irtifanın da azalmasıyla, 
kanadımızın değecek gibi olduğu tepede, pilotların referans olarak 
belirlediği Mr. Smith’in evini gördüğümüzde derin bir oh çektik. 

Mutlu insanların ülkesi Bhutan
Sonunda güler yüzlü, mutlu insanların yaşadığı son Shangri-
La’dayız. Ülkede, GNH (Gross National Happiness) yani gayrisafi 
ulusal mutluluk oranının gayrisafi milli hasıladan daha önemli ol-
ması enteresan. 

Bhutan krallığı ve son kral
Ülke, yönetim şekli mutlak monarşi olmakla birlikte, 2006’da ola-
ğanüstü bir kral olan Jigme Khesar Namgyal Wangchuck sayesinde 

First of all, I must briefly 
mention what you must do in 
order to go to Bhutan, which 
was completely closed to 
tourism until 1974 and has a 
limited tourism policy today. 
Although Bhutan does not 
have a quota regarding the to-
tal number of tourists allowed 
into the country, it is not pos-
sible to buy tickets online 
from the websites of the two 
airlines companies operating 
in Bhutan, enter the country 
freely, rent a car or book a 
hotel. After getting into con-
tact with a local tour operator, 
you must buy an all-inclusive 
(plane tickets, hotel booking, 
transfers, accommodation, 
meals) tour package for at least a three-night stay and pay in advance. 
According to the information provided, the Bhutan Tourism Council 
makes a visa application to the Bhutan Ministry of Foreign Affairs on 
your behalf enclosed with a letter of consent. The tour operator buys 
your ticket, again on your behalf, with the approval number obtained 
without filling out any forms and just by showing your photograph 
and passport from Singapore, Thailand, India or Nepal, where Druk 
Air flies. You must also pay a $250 visiting fee for each day you stay 
in Bhutan. 

Our flight took place from Kathmandu to Paro Airport, which is 
at an altitude of 2,235 meters and surrounded by mountains 5,500 
meters high -- and where only 25 pilots can fly -- takes about one 
and a half hours. In Sanskrit Bhutan means “the place where Tibet 
ends,” but people call it Druk Yul, “The Land of Thunder Dragons.” 
The most impressive moment of our flight experience to this land 

Bhutan Bayrağı-Flag of Bhutan

sosyal gelişmişlik, çevresel sürdürebilirlik ve kültürel mirasın korun-
ması ile dengeli bir ekonomik büyüme kaydetmiş. Son Bhutan kra-
lının 51 yaşında emekli olmasıyla başa geçen, Oxford mezunu olan 
yeni kral, ülkede çok seviliyor. Anayasa ile demokrasinin temellerini 
atan kral kendi isteği ile tüm yetkilerini  parlamentoya devretmiş. 
2011 yılında halkın önünde bir stadyumda halktan biriyle evlenen 
35 yaşındaki son kral, tek bir kişiyle evlenerek son üç kralın baldızla-
rıyla evli olması geleneğini bozmuş. 

Paro ve Thimpu
Bizi karşılayan rehberimiz eşliğinde, başkent Thimpu’ya 1.5 saat sü-
ren transferimizde, ilk dikkatimizi çeken şey ölenlerin anısına tepe-
lere dikilen beyaz bayraklar oldu. Her yerde göreceğiniz, sırasıyla su-
tahta, ateş, toprak ve demiri simgeleyen dua bayrakları ise neredeyse 
her köşe başında karşınıza çıkacak.

İlk durağımız yol üzerinde biri el yapımı iki köprüden oluşan Pa 
Nehri üzerindeki 15. yüzyıldan kalma Tamchhog Lhakhang adın-
da bir “dzong” yani kale manastırdı. Paro bir caddenin iki tarafında 

was seeing the Himalayas, which appeared on our left while flying 
at 10,000-meters. While maneuvering to make sharp turns in a nar-
row valley while descending, we took a deep breath after seeing Mr. 
Smith’s house, which pilots use as a reference point. 

Bhutan: The Land of Happy People
Finally, we arrive in a true Shangri-La, where happy and smiling peo-
ple live. It is interesting that the GNH, or Gross National Happiness, 
of the country is considered more important than Gross National 
Product. 

Kingdom of Bhutan and the last king
Although the form of government in the country is an absolute 
monarchy, since King Jigme Khesar Namgyal Wangchunh, who is 
an extraordinary king, was crowned in 2006, Bhutan has achieved 
an economic growth in which social development, environmental 
sustainability and conservation of cultural heritage are balanced. 
The latest king, an Oxford graduate who inherited the throne when 
his 51-year-old predecessor decided to retire, is very popular in the 

Thimpu Dzong’tan Buddha Point görünüşü
View of the Buddha Point from ThimpuDzong
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Bhutanlı-Bhutanese

Thimou Dzong- Dua çanları/Prayer bells

Thimpu DzongThimpu Meydanı-Thimpu Square
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yeralan dükkanlardan oluşan bir kovboy kasabasını andırıyor. “Little 
Buddha” filminin bazı sahnelerinin de çekildiği şehirde, hediyelik 
eşya olarak yerel kıyafetleri gho, el yapımı ayakkabılar ve yak kemi-
ğinden yapılan objeler oldukça güzel.

Konaklama seçenekleri gerek modern gerek bölgenin mimarisi-
ne uygun otelleri ve doğa kamplarını kapsıyor. Royal Park sınırları 
içerisinde rafting, tırmanış ve yürüyüş yapacağınız kamplar Paro 
vadisinin eşsiz güzelliğini ve doğasını yaşamanız için mükemmel bir 
seçenek. 

İlginç bilgiler
2009 yılından beri demir paranın kullanılmadığı ülkede sadece Kra-
lın soyadı var. Sigara içmek, uyuşturucu kullanmak ve her ikisini de 
satmanın cezası oldukça yüksek. Çıplaklık ve toplum içinde sarılmak 

country. The king has laid the foundations of democracy by preparing 
a new constitution and willingly transferring his authority to parlia-
ment. The 35-year-old king married a non-royal woman in 2011 in 
a stadium full of Bhutanese people and became the first king to break 
with tradition by marrying a single woman instead of marrying all of 
her sisters as well, as the last three kings did. 

Paro and Thimbu
Accompanied by our guide, the first thing we noticed during our 
transfer to the capital city of Thimbu was the white flags on top of the 
hills in memory of the deceased. The transfer took around one and a 
half hours. Prayer flags symbolizing water, wood, fire, earth and iron, 
which we could see everywhere, greeted us at nearly every corner. 

Our first stop during our journey was a “dzong,” a castle monastery 
from the 15th century named Tamchhog Lhakhang composed of two 
bridges, one of which was hand made. Paro resembles a cowboy town Öğrenci keşişler-Monk students

Pirinç Tarlası-Rice field

Pirinç tarlasında geleneksel çiftlik evleri-View of rice fields and farm traditional houses-Bhutan

öpüşmek çok ayıp. Tapınakları ziyaret ederken şapka, saç bandına, 
bele kazak bağlanmasına, fazla açık kıyafete izin vermiyorlar. Bahşiş 
vermek uygun değil. Çünkü bu halk tarafından onur kırıcı bir davra-
nış olarak kabul ediliyor. Dha denilen okçuluk milli sporları. Bunun 
için bir stadyumları var ve sporcuları ıslık çalarak ve dans ederek des-
tekliyorlar. Thimpu merkezindeki dans eden trafik polisleri de, turist-
lerin oldukça dikkatini çekiyor.

ZİYARET EDİLECEK YERLER
Memorial Chorten  
Aslında bir stupa. Kral mezarlarının üzerine yapılan Budist tapınak-
ları. Etrafında saat yönünde üç kez dönülerek dilek tutuluyor. Stupa 
etrafında çoluk çocuğun  ellerinde dua çanları  ve tespihleri ile yaptığı 
bu ibadet çok renkli bir görüntü oluşturuyor. Saflığı ve iyiliği temsil 
eden anıt en çok ziyaret edilen yerlerden biri.

consisting of shops on two sides of the street. The city, in which scenes 
of the movie “Little Buddha” were shot, offers local dresses called gho, 
handmade shoes and objects made of yak bones as souvenirs. 

Accommodation include hotels with modern and also regional archi-
tecture more in line with the region, as well as nature camps. A per-
fect option for experiencing the unrivalled beauty and nature of Paro 
valley is camping in Royal Park, where you can do rafting, mountain 
climbing and trekking.

The gory details
In Bhutan, where no coins have been in circulation since 2009, only 
the King has a family name. Smoking, using drugs and the sale of ei-
ther are forbidden and penalties are quite high. Nakedness and hug-
ging and kissing in public are considered immoral. Hats, hair bands, 
tying one’s sweater around one’s waist and wearing revealing clothes 
are not allowed during visits to the temples. Tipping is not proper be-
havior either, as it is considered an insult. A form of archery called Dha 
is their national sport. They have a stadium for Dha and they cheer 
on competitors by dancing and whistling. Dancing traffic police at the 
downtown of Thimbu also attract the attention of visitors. 

Memorial Chorten

Pray and candle room-Dua ve mum odası-Memorial Chorten

Bir çiftlik evinde Bhutan tarzı öğle yemeği
Bhutanese luncheon served at a farmhouse
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Buddha Point 
Thimpu şehrinde neredeyse her yerden görünecek şekilde inşa edilmiş 
devasa Buddha heykeli. Henüz yapımı tamamlanmayan Thimpu vadi-
sine bakan geniş alan tüm şehre hakim. Minik no: Buddha heykeline 
konması için bağışlanan üçüncü gözün maliyeti 4.8 milyon Dolarcık...

Punakha Dzong
Thimpu’dan yaklaşık üç saat uzaklıkta hala yapımı süren bir yoldan ula-
şılıyor. Ama kesinlikle görülmeye değer. Muhteşem bir doğa manzarası 
eşliğinde, yağmurlu bir havada ulaştığımız Manastır oldukça  büyük. 
Ülkenin en büyük dzonglarından(Budist Manastırı). İsim törenleri ve 
düğünlerin de yapıldığı dzonga kapalı bir köprü ile giriliyor. Muhteşem 
bahçesi ve ahşap ayrıntılar hayran olunası.

Chimi lhakhang Manastırı 
Bereket ve doğurganlık azizi kabul edilen ilahi çılgın adam Drukpa 
Kunley’in manastırı... Punakha Dzong ziyareti sonrası yaklaşık ya-
rım saat uzaklıkta pirinç tarlaları arasından gidilen bir patika yolun 
sonunda ulaşılan manastırı dünyanın dört bir yanında gelen çocuğu 
olmayan kadınların ziyaret ediyor. Çocuğu olanların fotoğraflarıyla 
dolu her taraf. 

Milli Müze
Fotoğraf çekmenin yasak olduğu müzede Bhutan’daki günlük yaşantı-
ya ait eşyalar, silahlar, el aletleri bulunuyor. 

İkonik Tiger’s Nest 
Ulaştığımızda onlarca resmini çektiğimiz ama bir süre sonra gözümle 
gördüğümüz ihtişamı yansıtamadığı için sadece dakikalarca seyretti-
ğimiz bu ikonik yapı, bir kısmına at ile çıkılabildiğiniz üç saatlik bir 
tırmanış( 3200 metre) gerektiriyor. Girişte telefon ve fotoğraf maki-
nalarınız dahil olmak üzere çantalarınız alınıyor. 1998’ de geçirdiği 
büyük yangın sonrası renove edilen yapı 2005 yılında ziyerete açılmış. 
Hala rahiplerin yaşadığı manastırda, çalışırken şarkı söyleyen kadın 
ve dostlarla sessizliği paylaşarak Nirvana’ya ulaştığımızı hissettiğimiz 
dakikalar paha biçilemezdi.

dhist monasteries) of 
Bhutan. Entrance to 
the dzong is through 
a covered bridge and 
wedding and naming ceremonies are held there. The grandiose 
garden and wood details are just fascinating.

Chimi Lhakhang Monastery
This is the monastery of Drukpa Kunley, the heavenly frenzied 
person taken as the saint of fertility and fruitfulness. About half 
an hour drive from Punakha Dzong, you arrive at this monas-
tery through a walkway which passes over rice fields. This mon-
astery is visited by thousands of childless women from all over 
the world and is full of photographs of children. 

National Museum
In this museum -- where taking photographs is forbidden -- 
there are many objects, weapons and hand tools used in daily 
life in Bhutan.

Iconic Tiger’s Nest
This iconic structure, of which we took many photos but soon 
realized were unable to capture the magnificence we witnessed, 
requires a three-hour climb (3,200 meters), some part of which 
must be on horseback. At the entrance, all your belongings are 
taken, including phones and cameras. After the great fire in 
1998, the building was renovated; it was opened to the public 
again in 2005. Many priests still live in the monastery. Shar-
ing the silence with the women who sing while working and 
friends, those were the priceless moments in which we thought 
we had reached Nirvana.

PLACES TO VISIT
Memorial Chorten
This is what is referred to as a stupa, the Buddhist temples built 
on king’s tombs. A wish is made and one walks around the 
temple clockwise three times. This form of worship, featuring 
prayer bells and prayer beads in the hands of many children, 
creates a very colorful scene. This monument symbolizing pu-
rity and goodness is one of the most popular places. 

Buddha Point
This is an enormous Buddha statue in Thimbu city visible from 
almost anywhere in the city. The unfinished statue is being built 
on a wide plain above Thimbu valley and looks out over the city. 
A small note: the cost of the third eye donated for installation 
on the Buddha statue is 4.8 million dollars.

Punakha Dzong
Punakha Dzong is three hours away from Thimbu by car on a 
road still under construction, but it is definitely worth seeing. 
Accompanied by a magnificent view, we arrived at the large 
monastery on a rainy day. This is one of the largest dzongs (Bud-

Buddha Point

Buddha Heykeli-Statue of Buddha

Punakha Dzong

Punakha Dzong

Punakha Dzong-Köprüde öğrenciler
The Students on the bridge

Punakha yakınlarındaki Monk Manastırı
Monk Monastery near of Punakha

Trekking-Tiger’s Nest

Tiger’s Nest yolu dua bayrakları
Prayer flags-Road of Tiger’s Nest

Tiger’s Nest Manastırı-Tiger’s Nest Monastery
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Gastronomi Turizmi 
Derneği faaliyetlerine 
başladı
Türkiye’nin önde gelen gastronomi uzmanlarınca 
Türk gastronomisine değer katmak amacıyla kısa bir 
süre önce kurulan Gastronomi Turizmi Derneği, ilk 
yönetim kurulu toplantısını 22 Temmuz Cuma günü 
İstanbul’da gerçekleştirdi. 

“Türkiye Lezzet Haritası”nın hazırlanması, restoran 
çalışanlarına eğitim uygulaması, puanlama sistemi, 
coğrafi işaretleme ve yurt dışı tanıtım konularının 
masaya yatırıldığı toplantıya Dernek Yönetim Kurulu 
Başkanı Gürkan Boztepe’nin yanı sıra yönetim kurulu 
üyeleri de katıldı. Boztepe, yakın zamanda Amerika’da-
ki dünyaca ünlü World Food Assosiation ile tek temsilcilik anlaşması 
imzaladıklarının bilgisini paylaşarak, derneğin öncelikli hedeflerinin 
ABD’deki son gastronomik trendleri ve gelişmeleri yakından takip et-
mek ve ülkemize gerekli bilgi akışını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Dernek şu anda Los Angeles-New York-Londra-Hindistan Chenai ve 
KKTC’de temsilciliklerini oluşturmuş durumda. 

Hikayenin peşine düşmeye 
var mısın?
Tur operatörü Prontotour, yeni temalı tur 
programı ile kitapsever gezginleri ünlü yazar-
larla birlikte masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

Edebiyat dünyasının dört ünlü yazarı Ayşe Ku-
lin, Yekta Kopan, Gülşah Elibank ve Tuna Ki-
remitçi Prontotour’un düzenlediği turlarla hi-
kayeyi gerçeğe dönüştürüyor. Böylelikle seya-
hatseverler hayranı oldukları yazarlarla birlikte 
kitap sayfalarının eserlerini bire bir yaşama fır-
satı buluyor. Keyifli bir projeye imza attıklarını 
söyleyen Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Onaran: “Seyahat sadece deniz, kum ve gü-
neşten ibaret değil. Seyahat çeşitlendirmesini 
yıllardır yapan bir marka olarak bu yıl da kitapseverleri kitapla-
rın izini sürecek turlar düzenliyoruz. Çok gezen mi çok okuyan 
mı sorusuna biz hem okuyan hem gezen diyerek kitap turlarımızı 
başlattık.” dedi.

Prontotour’un kitap turlarının ilki, 14 Ağustos 2016 tarihinde 
Gülşah Elibank’la başladı. 22 – 25 Eylül 2016 tarihleri arasında 
Yekta Kopan ile Prag, 6-10 Ekim 2016 tarihleri arasında Ayşe 
Kulin’le Bosna Hersek ve Kasım ayında Tuna Kiremitçi ile Selanik, 
kesinleşen diğer turlar arasında yer alıyor.

Gastronomy Tourism 
Association goes into 

action
Recently established by the most prominent gastron-
omy experts in Turkey in order to promote Turkish 
cuisine, the Gastronomy Tourism Association held its 
first board meeting on Friday, July 22nd in Istanbul. 

Bringing preparation of a “Flavor Map of Turkey” 
training of restaurant employees, point scoring system, 
geotagging and promotion of other countries to the 
table, the meeting was attended by Gürkan Boztepe, 
chairman of the association, as well as other board 
members. Boztepe explained that they had recently 
signed an exclusive representation agreement with the 

world-famous World Food Association based in the USA and high-
lighted that the primary goals of the association were to closely follow 
the latest gastronomic developments and sustain the required infor-
mation flow to the country.

The association already has agencies in Los Angeles, New York, Lon-
don, Chennai, India and the Turkish Republic of Northern Cyprus. 

Are you ready to follow the 
story?

The tour operator Prontotour has started a the-
matic tour program for book-loving travelers 
guided by famous authors.

Ayşe Kulin, Yekta Kopan, Gülşah Elibank and 
Tuna Kiremitçi, four well-known representatives 
of Turkish literature, bring their stories to life 
during the tours. As a result, travel lovers get the 
chance to more intimately experience famous 
books together with their admired authors. Stating 
with enthusiasm that the company has organized 
a very pleasant project, Ali Onaran, Chairman of 
Prontotour, added: “Holidays are not just about the 
sea, sand and sun. Our brand, which has offered 

diverse travel options for years, organizes tours that will follow the trail 
of books for book lovers. We began our book tours in a way to answer 
the famous question, “Who knows most, one who travels the most or 
one who reads the most?” Our answer is, “The one who does both.”

The first book tour started on August 14th, 2016 with Gülşah Elibank. 
This first tour will be followed by a Prague tour between September 22nd 
and 25th, 2016 with Yekta Kopan, Bosnia-Herzegovina tour with Ayşe 
Kulin on October 6th and 10th and Thessaloniki tour in November 
with Tuna Kiremitçi.

Uluslararası fotoğraf 
festivali Fotoİstanbul 
kapılarını açıyor
İstanbul’un en kapsamlı fotoğraf organizasyonu Fotoİstanbul Beşik-
taş Uluslararası Fotoğraf Festivali, 1 Ekim 2016 tarihinde üçüncü kez 
kapılarını açıyor. Amerika, Asya, Avru-
pa ve Türkiye’den 60 sanatçıyı bir araya 
getiren Fotoİstanbul, 30 Ekim 2016 tari-
hine kadar fotoğraf severlerce izlenebile-
cek. Festival kapsamında, MKM Kültür 
Merkezi, Ortaköy Yetimhanesi, Ortaköy 
Kültür Merkezi, Çırağan Kaymakamlık 
Binası’nda fotoğraf sanatı etrafında mil-
yonlarca sanatseverin buluşması planla-
nıyor. Bu yılın sürprizi ise açık havada 
video gösterim geceleri olacak. 

Fotoİstanbul 3. Beşiktaş Uluslararası 
Fotoğraf Festivali; 60 sergi, 12 panel 
ve yuvarlak masa tartışması, 6 ustayla 
sohbet toplantısı, 250’yi aşkın portfolyo 
değerlendirmesi, kitap imza günleri ile 
fotoğrafı Beşiktaş’la ve tüm İstanbullu-
larla buluşturmaya hazırlanıyor. Festi-
valin bu yılki onur konuğu başta André 
Kertész olmak üzere, Brassaï, Robert 
Capa, László Moholy-Nagy gibi dünya 
fotoğrafına büyük fotoğrafçılar yetiştir-
miş olan Macaristan olacak. 

Fotoİstanbul 2016, yaşayan önemli fo-
toğraf sanatçılarından biri olan Sand-
ro Miller başta olmak üzere,  Ruud 
van Empel, Antonie D’agata, Christer 
Strömhölm, Nick Brandt, Daesung Lee, 
Mandy Barker, Josef Hoflehner, Kai Wi-
denhofer, Henrik Spohler, James Mol-
lison, Shadi Ghadirian, Tomasz Lazar, 
Marcus Lyon, Jean Fransuva Lepage, 
Park Seung Hoon gibi dünyaca ünlü 
isimlerin aralarında bulunduğu 35 ya-
bancı sanatçıyı İstanbul’da ağırlayacak. 
Festivalde Türkiye’den ise, ara-
larında Yıldız Moran, Maryam 
Şahinyan, Gül Ilgaz, Sinan Tun-
cay, Ahmet Öner Gezgin, Ergun 
Turan, Bennu Gerede, Barbaros 
Kayan, Aydın Büyüktaş, Tayfun 
Öztürk, Seçkin Yılmaz, H-art 
Kollektif gibi isimlerin bulun-
duğu 20 fotoğraf sanatçısı yer 
alacak.

Bu yılki Fotoİstanbul festival et-
kinliklerinde, The Eveyday Pro-
jects ve Canon sponsorluğunda organize edilen Instagram fotoğraf 
yarışması da ayrı bir yer tutacak. Yarışmada ilk elliye giren fotoğrafçı-
ların eserleri festival boyunca sergilenecek.

Bilgi için: www.fotoistanbul.org 

International photogra-
phy festival, FotoIstanbul, 
opens its doors
The FotoIstanbul Beşiktaş International Photography Festival, the 
most extensive photography exhibition in Istanbul, will open its doors 

for the third time on October 1st, 2016. 
Bringing together around 60 photogra-
phers from the USA, Asia, Europe and 
Turkey, FotoIstanbul will be open to vis-
itors until October 30th, 2016. FotoIstan-
bul is expected to receive thousands of 
photography lovers at festival areas locat-
ed at the MKM Culture Center, Ortaköy 
Orphanage, Ortaköy Cultural Center 
and the Çırağan District Governorship 
Hall. The surprise of this year’s festival 
will be open air films nights. 

The 3rd FotoIstanbul Beşiktaş Interna-
tional Photography Festival will feature 
60 exhibitions, 12 panels, a variety of 
roundtable discussions, 6 interviews 
with master photographers, more than 
250 portfolio evaluations and book 
signing days. The guest of honor of this 
year’s festival is Hungary, a country with 
an artistic and cultural society with deep 
roots. Its contribution to world pho-
tography consists of a master of revolu-
tionary proportions, André Kertész, as 
well as important photographers such as 
Brassaï, Robert Capa and László Moho-
ly-Nagy.

FotoIstanbul 2016 will also host 35 
world-famous photographers includ-
ing Ruud van Empel, Antoine d’Agata, 
Christer Strömhölm, Nick Brandt, Dae-
sung Lee, Mandy Barker, Josef Hoflehner, 
Kai Widenhofer, Henrik Spohler, James 
Mollison, Shadi Ghadirian, Tomasz La-
zar, Marcus Lyon, Jean Fransuva Lepage, 

Park Seung Hoon and Sandro 
Miller. The festival will also ex-
hibit photography by 20 Turkish 
photographers including Yıldız 
Moran, Maryam Şahinyan, Gül 
Ilgaz, Sinan Tuncay, Ahmet Öner 
Gezgin, Ergun Turan, Bennu 
Gerede, Barbaros Kayan, Aydın 
Büyüktaş, Tayfun Öztürk, Seçkin 
Yılmaz and the H-art Kollektif.

An Instagram photography con-
test organized and sponsored by 

The Everyday Projects and Canon will also be held as part of the Foto-
Istanbul festival activities. The top 50 photos chosen at this contest will 
be exhibited throughout the festival.

For more information: www.fotoistanbul.org 

Maryam Şahinyan- Foto Galatasaray

Nick Brandt: Tozlu Miras
Nick Brandt: Inherit The Dust

Sandro Miller Malkovich-Malkovich,
Malkovich Homage to photographic masters
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İş ve cemiyet dünyasının önemli isimleri geçtiğimiz hafta sonu 
düzenlenen TAV Passport Bodrum Golf Cup’ta bir araya geldi.
Bu yıl ikincisi 20-21 Ağustos’ta düzenlenen TAV Passport Bod-
rum Golf Cup’ta, turnuva birincisine havalimanlarında ayrıcalı-
ğın ve konforun kartı TAV Passport Kart hediye edildi.
TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zeynep 
Kaptan ise iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin ka-
tılım gösterdiği turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duy-
duklarını belirterek, hem Bodrum Golf Kulübü’ne, hem de katı-
lımcılara teşekkür etti.

Important names of business and social life gathered at TAV Passport 
Bodrum Golf Cup last weekend. 
The Champion of TAV Passport Bodrum Golf Cup, which is held for 
the second time this year on August 20th and 21st, has been awarded 
with TAV Passport Card which offers various privileges and comfort at 
the airports. 
TAV Operation Services Co. Deputy General Manager Zeynep Kaptan 
expressed her gratitude on behalf of the company for hosting the tour-
nament which attracted the notable figures of business and social life and 
thanked to Bodrum Golf Club and the participants of the tournament. 

Golf dünyasının büyük isimleri 
Bodrum’da buluştu

Major names of the golfing 
world get together in Bodrum

Turnuvada kategorilerine göre 
sıralamalar şu şekilde:

Junior Kategorisi
1. Yılmaz Batan
2. Demir Kırımgeri
3. Turgut Akcan

Bayanlar A Kategorisi
1. Hülya Akar
2. İlkin Durukan
3. Aynur Kutal

Bayanlar B Kategorisi
1. Esra Hergül
2. Oya Dağlı
3. Zühra Kırımgeri

Erkekler A Kategorisi
1. Lütfü Özalp
2. Hamdi Poyraz
3. Özgen Selçuk

Erkekler B Kategorisi
1. Cem Oktay Senemoğlu
2. Mustafa Kemal Kurum
3. Hüseyin Boyacı

Erkekler C Kategorisi
1.Orhan Erişen
2. Erol Aktı
3. Nejat Narin

Bayanlar Longest Drive: Esra Hergül
Bayanlar Nearest to Pin: Binnur Egeli

Erkekler Longest Drive: İsmail Erdoğan
Erkekler Nearest to Pin: Richard Özatacan

The rankings in tournament categories 
are listed as follows: 

Junior Category 
1. Yılmaz Batan

2. Demir Kırımgeri
3. Turgut Akcan

Women’s A Category
1. Hülya Akar

2. İlkin Durukan
3. Aynur Kutal

Women’s B Category
1. Esra Hergül

2. Oya Dağlı
3. Zühra Kırımgeri

Men’s A Category
1. Lütfü Özalp

2. Hamdi Poyraz
3. Özgen Selçuk

Men’s B Category
1. Cem Oktay Senemoğlu
2. Mustafa Kemal Kurum

3. Hüseyin Boyacı

Men’s C Category
1.Orhan Erişen

2. Erol Aktı
3. Nejat Narin

Women’s Longest Drive: Esra Hergül
Women’s Nearest to Pin: Binnur Egeli

Men’s Longest Drive: İsmail Erdoğan
Men’s Nearest to Pin: Richard Özatacan

Adnan Akbaş, Emrah Şimşek,
İsmail Erdoğan, Necdet Soyer

Arzu Narin

Fikret Ünlü

Asuman-Sani Şener
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İstanbul kukla festivalinin tohumları ne 
zaman, nasıl atıldı?
Uluslararası İstanbul Kukla Festivali’nin il-
kini 1998’de yaptık. İlk festivalin daha çok 
akademik bir kimliği vardı. Gösterilerin 
yanı sıra konferans dizileri ve Türk kukla ti-
yatrosu üzerine seçkin sergiler yer alıyordu.
Festivalin amacı nedir?
Amaçlarımız öncelikle ülkemizin köklü 
kukla geleneğini genç nesillere aktarmak, 
yeniden canlandırmak, Karagöz’ü dünyaya 
daha iyi tanıtmak, ayrıca İstanbul’un dünya 
metropolleri arasında bu kültür–sanat dalıy-
la öne çıkmasını sağlamak, turizm hareketli-
liğini arttırmak, dünyanın en ünlü sanatçı-
larını davet ederek her yaştan İstanbullu ve 
İstanbul’u ziyaret edenlerle buluşturmak.
Son 19 yılı değerlendirdiğinizde festivalin 
kukla sanatına katkıları neler oldu?
Festival, kukla sanatının prestijine çok katkıda bulunuyor. İlk 
yıllarda Türkiye’den kukla grubu bulmakta zorlanıyorduk 
şimdiyse festivalde yer almak isteyen onlarca grup var. Dün-
yanın en iyi kukla sanatçılarını İstanbul’a getirerek ülkemizin 
kukla sanatçılarıyla diyalog oluşturduk. Eğitim kurumların-
da kukla eğitimi ve atölye çalışmaları üzerine bir talep gelişti. 
AVM’lerde de kukla gösterileri ve atölye çalışmaları için talep 
yoğunlaşıyor. En önemlisi kukla sanatına ilgi duyan her yaş-
tan seyirci kitlesi yetişti.

When and how did the Istanbul Puppet 
Festival begin?
We held the 1st International Puppet Festival 
in 1988. Including a conference series and 
exhibitions concerning Turkish puppetry 
in addition to shows, the first festival had a 
more academic slant. 

What is the objective of the festival?
Our objective is primarily that of carrying on 
Turkey's established puppet tradition to the 
next generation, reviving it even, promoting 
our most famous traditional puppet show, 
Karagöz, to the world while distinguishing 
Istanbul within this branch of the arts. These 
efforts will increase tourism while attracting 
some of the world's most talented artists as 
well as visitors of all ages.

How has the festival contributed to puppetry during the last 
19 years?
The festival contributes greatly to the prestige of puppetry. We 
had difficulty in finding puppeteers from Turkey in the first 
few years, but now there are dozens of puppeteers who want 
to participate. We established a dialogue between the world's 
best puppeteers and Turkish puppeteers by bringing them to 
Istanbul. Puppetry training and workshop studies are now 
being requested in educational institutions. There is also in-
creasing demand for puppet shows and workshops in shop-

ping malls. Most importantly, we have an audience of all ages 
who are interested in puppetry.

What will be the festival's scope in 2016?
Some of the world's highest-quality performances, puppet film 
sessions and puppet making workshops will be available both 
on the European and Anatolian sides of Istanbul at shopping 
malls, municipal performance venues, consulates, cultural 
centers and schools as part of the 19th Istanbul Puppet Festi-
val.  We will also organize a magnificent Karagöz exhibition.

Can the cultural wealth of Turkey be adequately conveyed 
through the performing arts and shadow plays? If so, which 
steps can be taken to achieve this?
Reflecting the geography where civilizations intersect, the rich 
heritage of Turkish shadow plays developed especially in Istan-

bul as the former capital of the 
Ottoman Empire. To restore 
this important art to its prop-
er place within our cultural, 
interactive museums for per-
formance arts must be estab-
lished, future audiences must 
be introduced to puppetry be-
ginning in preschool, puppetry 
must be taught in university 
arts programs and municipal 
and state theaters must organ-
ize shadow plays. The Istanbul 
Foundation of Puppetry points 
to the need for the public and 
private sectors to cooperate in 
expanding puppetry and per-
forming arts in Turkey.

Festivalin bu yılki kapsamı ne olacak?
Bu yıl 19. festivalde dünyanın en seçkin gösterileri, kukla film 
seansları, kukla yapım atölyeleri İstanbul’un hem Asya hem 
Avrupa yakasında AVM’ler, belediyelerin gösteri merkezleri, 
konsolosluklar, kültür merkezleri, okullarda seyircilerle bulu-
şacak. Bir de görkemli bir Karagöz sergimiz olacak.

Gösteri sanatları ve gölge oyunlarında Türkiye’nin zengin-
liği yeterince aktarılabiliyor mu? Bunun için neler yapılabi-
lir?
Medeniyetlerin kesiştiği bu coğrafyanın insanlarını yansıtan 
Türk gölge tiyatrosu zengin kültürel sermayesiyle özellikle o 
zamanki başkent İstanbul’da çok gelişmişti. Aslında gölge 
oyunu kendi geleneğinde etkin şekilde var. Türkiye’nin sanat-
çılarını desteklemek bu yüz-
den çok önemli. Gösteri sanat-
ları üstüne enteraktif müzeler 
kurulmalı, anaokulundan baş-
layıp geleceğin seyircileri kukla 
sanatıyla tanıştırılmalı, atölye 
çalışmaları yapılmalı, tiyatro 
eğitimi veren okullarda kukla 
eğitimi de verilmeli, belediye 
ve devlet tiyatrolarında gölge 
oyunları hazırlanıp seyirciy-
le buluşturulmalı… İstanbul 
Karagöz Kukla Vakfı olarak 
kukla ve gösteri sanatlarının 
ülkemizde yaygınlaşması için 
kamu ve özel sektör desteğinin 
gerekliliğine dikkat çekiyoruz.

*Beze Group, festivalin, vakfın ve sanatçı Cengiz Özek'in stratejik iletişim danışmanı ve uygulamada tam yetkilidir.
*Beze Group is the authorized strategic communication consultant of the festival, the foundation and artist Cengiz Özek.

KUKLA SANATINA PRESTİJ 
KATAN FESTİVAL KAPILARINI 
AÇIYOR

THE FESTIVAL TO ELEVATE THE 
ART OF PUPPETRY OPENS ITS 
DOORS 

The Istanbul Puppet Festival, which will be held between October 15th 
and 30th, will host some of the most skillful puppeteers from around the 
world. The 19th Istanbul Puppet Festival is an extensive public event. 

For this month's The Gate, we interviewed Cengiz Özek, a puppeteer, 
artist, and academician, also the president of the Puppetry Foundati-
on and General Art Director of the festival, about the Istanbul Puppet 
Festival.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

Bu yıl 15-30 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan İstanbul 
Kukla Festivali, yurtdışından çok sayıda seçkin kukla sanatçısını ağır-
lamaya hazırlanıyor. 19. kez kapılarını açacak olan festival geniş bir 
halk etkinliği olma özelliğine de sahip. 

The Gate’in bu sayısında kukla ustası, sanatçı, akademisyen, Kukla 
Vakfı Başkanı ve festivalin Genel Sanat Yönetmeni Cengiz Özek ile 
İstanbul Kukla Festivali hakkında söyleştik.

Cengiz Özek

Beze Group Kurucu Başkanı Bengü Bilik: Beze Group olarak biz de 
bu gelişmeler doğrultusunda iletişim ve proje geliştirme alanında-
ki 30 yıllık deneyimimizle başarılı bir işbirliği yapıyoruz. Amacımız, 
İstanbul’u destinasyon olarak kukla ve gösteri sanatlarıyla öne çı-
karmak, 3600 iletişim çalışmalarıyla kamuoyu oluşturmak ve festi-
vali geliştirmek. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali’ne “İstanbul’un 
Event’i” olarak destek veren kamu ve özel kuruluşlara teşekkür edi-
yoruz.

Beze Group Proje Koordinatörü Gizem Şenyurt: Ülkemizin en önemli 
kültürel zenginliklerini yansıtan kukla sanatını taçlandıran bu Festivali 
önümüzdeki yıldan itibaren İstanbul’un bölgesel ve küresel destinas-
yon pazarlamasına katkı sağlayacak şekilde bölgeye açacağız.

Beze Group Founding Director Bengü Bilik:  The Beze Group utilizes 
its 30 years of experience in the communication and project devel-
opment sector to engage in a wide variety of collaborative projects 
to stay at the vanguard of progress. Our objective is to promote Is-
tanbul as a destination through puppetry and performing arts, gaug-
ing public opinion through the implementation of 3600 communica-
tion activities in the development of the festival. We would like to 
thank the public and private institutions who support the Istanbul 
Puppet Festival as "Istanbul's Event."

Beze Group Project Coordinator Gizem Şenyurt: We will expand the 
festival, which serves to promote puppetry as a reflection of the im-
portant cultural wealth of Turkey, to contribute to the regional and 
global destination marketing of Istanbul beginning from 2017. 

Türkiye - Cengiz Özek Gögle Tiyatrosu
Turkey-Cengiz Özek Shadow Theatre

2015 Festivali
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KOSTÜMLÜ 
FESTİVALLER

COSTUME 
FESTIVALS

Hepsi birbirinden renkli, hepsi birbirinden eğlenceli adeta bir görsel şölen. Her 
biri dünyanın her yerinden misafirleri ağırlayan bir kültür elçisi. Bu açıdan 
baktığımızda üstlendikleri misyon son derece ciddi aslında ama biz onların hep 
keyifli yönlerini görüyoruz. 

İstedik ki bu dosyamızda kostümlü festivalleri sizlere biraz daha yakından 
tanıtalım. Dayandıkları kökenler neymiş, içerikleri nelermiş aktaralım. İşte 
karşınızda dünyanın en çılgın, en eğlenceli kostümlü festivalleri…

All colorful, all visual feats, full of entertainment; each is a culture ambassador 
welcoming guests from around the world. They have a serious mission in that sense, 

though attention is paid usually to their entertaining aspects.  

In this month’s file section, we introduce costume festivals in more detail. What 
are their roots? What do they include? Here come the world’s most theatrical, the 

craziest costume festivals...

www.thegate.com.tr

Çılgın, eğlenceli, yaratıcı Crazy, entertaining, creative



Held annually in Munich, Germany, Oktoberfest is a folk festival 
with more than 6 million people from around the world attending 
the event every year. Although the start date of the event varies, 
Octoberfest lasts two weeks beginning at the end of September or 
beginning of October at the festival tents set up in Theresienwiese. 
The history of Oktoberfest begins when Crown Prince Ludwig 
married Princess Therese of Saxe-Hildburghausen in 1810. The 
citizens of Munich were invited to celebrate the royal event. Ba-
varian King Maximillian, Ludwig’s father, invited 40,000 guests 
to attend the open-air festivities held in the fields in front of the 
city gate. The event was so joyful that the king decided to hold 
the event annually. So the thematic beverage of the event became 
beer. Only the beverages produced by local manufacturers in Mu-
nich are served at Oktoberfest.
If you are traveling from abroad and want to attend Oktoberfest, 
keep in mind that long queues form at the entrance, particularly 
on the weekends. Be sure to book your tickets and hotels months 
in advance, because it is very difficult to find anywhere to stay 
during festival time and tickets become extremely expensive. We 
would even recommend that you book your space in one of the 
tents and arrange your local Bavarian costume beforehand if you 
want to enjoy the festival in full. Most of the people attending the 
festival, even the waiters and waitresses, wear these traditional 
Bavarian costumes. This year, the 206th Oktoberfest will be cel-
ebrated.

Her yıl yaklaşık 6 milyon kişinin katıldığı Oktoberfest 
Almanya’nın Münih kentinde düzenleniyor. Başlangıç tarihi 
farklılık gösterebiliyor ancak etkinlik genellikle Eylül sonu- 
Ekim başı gibi başlıyor ve Theresienwiese’de kurulan festival 
çadırlarında iki hafta boyunca muhteşem bir şenlik yaşanıyor. 

Oktoberfest’in çıkış hikayesi ise şöyle: 1810 yılında Münih 
halkının Veliaht Prensi Ludwig ile Saksonya-Hildburghausen 
Prensesi Therese evliliklerini kutlamak için bir davet düzen-
lerler. Ludwig’in babası Bavyera Kralı Maximilian şehrin kapı-
larının önünde düzenlenen açık hava partisine 40 bin konuk 
davet eder. Katılan herkes o kadar çok eğlenir ki bir sonraki yıl 
tarımsal bir faaliyet de eklenerek kutlamanın devam etmesine 
karar verilir. Bu tarihten sonra festivalin ana içeceği bira olur. 
Oktoberfest’te sadece Münihli yerli üreticilerin içecekleri ser-
vis edilir.

Özellikle hafta sonlarında girişte uzun kuyrukların olduğu 
Oktoberfest’e şehir dışından ya da yurtdışından gelecekler 
aylar öncesinden bilet ve otel rezervasyonlarını yaptırıyorlar, 
çünkü festival zamanı otellerde yer bulmak imkansız gibi bir 
şey. Biletler ise ateş pahası. Hatta önerimiz çadırlardan birine 
bile rezervasyon yaptırmanız ve festival coşkusunu tam anla-
mıyla yaşamak istiyorsanız Bavyera yerel kostümünüzü önce-
den ayarlamanız. Festivale katılan çoğu kişi hatta servis yapan 
garsonlar bile Bavyera eyaletine özgü geleneksel kıyafetlerini 
giyiyorlar. Oktoberfest bu yıl 206. kez düzenleniyor.
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Geçmişi 13. yüzyıla dayanan ve maskeleriyle dünya çapında ün 
yapmış Venedik Karnavalı, her yıl Ocak sonu Şubat başı gibi 
düzenleniyor. 2016 yılında 30 Ocak’ta başlayan karnavalın önü-
müzdeki yıl 11-28 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşmesi 
planlanıyor.

1348 yılında şehri kasıp kavuran ve Venedik nüfusunun yarı-
sının ölümüne sebep olan veba salgını sırasında, hayatta kalan 
hastalıklı insanların bu hallerini ve yaralarını gizlemek için uzun 
kıyafetler giyip maskeler takarak dolaştıkları döneme atfen dü-
zenlenen karnavalda artık rengârenk maskeler ve kıyafetler 
kullanılıyor. Dünyanın en çılgın karnavalı olarak bilinen Vene-
dik Karnavalı, Venedik’in yaldızlı kubbeleri ve kanallarla çevrili 
meydanları arasında yapılıyor. Şayet karnavalın düzenlendiği 
tarihlerde yolunuz Venedik’e düşerse, Büyük Maskeli Balo’ya 
(Gran Ballo delle Maschere) doğru ilerleyen gondol geçidini ve 
açık hava tiyatrosunu da görmeden dönmeyin. 

Çoğumuzun bildiği üzere, Rio, dünyanın en ünlü karnavalla-
rından birine ev sahipliği yapıyor. Birbirinden renkli kostüm-
lerin giyildiği bu festival için dünyanın pek çok şehrinden yak-
laşık 2 milyon turist her yıl Rio’ya akın ediyor. Rio Karnavalı, 
bir Yunanlı efsane karakter olan Kral Momo’nun, perhizden 
önceki Salı gününü temsil eden taç giyme töreni ile başlıyor 
ve Rio Karnavalı’nın başlangıcı müjdeleniyor. ‘Bloco’lar olarak 
bilinen muhteşem samba dansçıları ile yüzlerce sokak grubu, 
Rio’nun mahalleleri boyunca tüm gece boyunca büyüleyici 
performanslar sergiliyor. Karnaval sırasında büyük bir cazibe 
merkezi olan stadyumdaki Samba Geçit’ine katılım için her yıl 
70 binin üzerinde bilet satılıyor. Rio Karnavalı geçidinin amaç-
larından biri de Samba okulları arasındaki rekabet. Tüm okul-
lar bu geçitte hünerlerini sergiliyor. Turistler için bu, samba öğ-
renmek ve carioca kültürünü en iyi şekilde deneyimlemek için 
harika bir yol. Rio Karnavalı 2017 senesinde 24 Şubat-4 Mart 
tarihleri arasında gerçekleşecek.

Rio hosts the most famous Carnival in the world. Approxi-
mately 2 million visitors from around the world visit Rio for 
the carnival, where colorful costumes dominate, every year. 
The Rio Carnival commences with the crowning of King 
Momo, a mythical Greek character who heralds the begin-
ning of Carnival. Hundreds of street bands with wonderful 
samba dancers, known as “Bloco,” give breathtaking perfor-
mances throughout the districts of Rio all night long. Over 
70,000 tickets are sold for the Samba Parade at the stadium, 
a huge attraction during the celebrations. One of the high-
lights of the carnival parade is the competition between sam-
ba schools. All the schools show off their skills at the parade. 
The parade is ideal for visitors who would like to learn samba 
and experience Carioca culture. Rio Carnival will take place 
between February 24th and March 4th in 2017.

Dating back to the 13th century, Venice Carnival, which is best 
known for its elaborate masks, starts at around the end of Jan-
uary and in the beginning of February every year. Beginning 
on January 30th in 2016, the carnival will be held between 
February 11th and 28th of 2017.

In the present day, colorful masks and costumes are worn at 
the carnival, which was dedicated to the period when people 
wore long clothes and masks to hide their wounds during the 
Black Plague in 1348, which killed half the population of Ven-
ice. One of the world’s most theatrical carnivals takes place 
among the gilded domes and canal-lined piazzas of Venice. 
If you happen to be in Venice during the carnival, attend the 
gondola parade which passes through the Gran Ballo delle 
Maschere and open air theatre. 

Dünyanın en çılgını “Venedik Karnavalı”
Venice Carnival: The world’s most theatrical carnival

Efsanevi “Rio Karnavalı”
The legendary “Rio Carnival”

Bavyera tarzı kutlama “Oktoberfest”
Oktoberfest: A Bavarian-style festival

DOSYA / FILE
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Every July 11th, Riga, the capital city of Latvia, is dominated 
by blondes more than usual. It is probably the only time 
where that you can see so many blondes in one place at 
one time, because it is the time of the Go Blonde Festival 
in Riga.

As the vast majority of the people of Latvia are blonde, the 
festival celebrates this fea-
ture. It is a great deal of fun 
and, indeed, meaningful be-
cause the proceeds of the fes-
tival are donated to people in 
need. For example, last year’s 
Go Blonde Festival income 
was donated for the cons-
truction of an amusement 
park for disabled children.

Organized by the Latvian 
Association of Blondes, the 
festival can only be attended 
by blonde women. It does 
not matter whether or not 
the participants are naturally 
blonde, are dyed blonde, or 
wear a wig; everyone has to 

be blonde and wear pink clothes. There are also fun con-
tests held throughout the festival. The most striking ones 
are the blonde who looks the most like Marilyn Monroe as 
well as the blonde who has the most beautiful dog. 

The Sinulog-Santo Niño Festival is an annual cultural and reli-
gious festival held on the third Sunday of January in Cebu City. 
Celebrated in honor of Santo Niño, a Catholic saint, the festival 
is also organized in other cities such as Kabankalan City, Maasin 
City, Balingasag, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Butuan 
City, and Southern Leyte, at which they have their own version 

of the festival. Lasting for nine 
days, the last day of the festival 
hosts a grand street parade. Si-
nulog dance contingents and lo-
cal people are dressed in bright 
colored costumes dancing gra-
cefully to the rhythm of drums, 
trumpets and native gongs. 

The history of the festival dates 
back to March 16th, 1521, when 
Portuguese explorer Ferdinand 
Magellan arrived at Cebu and 
presented the queen with an 
image of the child Jesus. Then, 
according to the rules of the 
island, some 800 natives were 
baptized into the Roman Cat-
holic Church. At the moment of 
receiving the holy image, it was 

said that Queen Juana danced with joy bearing this image of the 
child Jesus. With the other natives following her example, this 
moment was regarded as the first Sinulog. 

Tarihler 11 Temmuz’u gösterdiğinde Letonya’nın başkenti 
Riga’da sarı renk her zamankinden çok daha hakim olur çev-
reye. Belki de yılın bu zamanında, dünyanın hiçbir yerinde bu 
kadar çok sarışını bir arada görme şansınız yoktur. Neden mi? 
Çünkü şimdi Riga’da Go Blonde Festivali (Sarışınlar Festivali) 
zamanıdır.

Letonya’da halkın büyük kısmı 
sarışın. Hal böyle olunca da ül-
kenin festivali de kendi rengini 
yansıtıyor. Tabi bu festival eğ-
lenceli olduğu kadar da anlam-
lı çünkü buradan elde edilen 
gelir Letonya’nın yoksullarına 
veriliyor. Örneğin son festiva-
lin tüm geliri engelli çocuklara 
lunapark yapılması için kulla-
nılmış.

Letonya Sarışınlar Birliği ta-
rafından düzenlenen festivale 
sadece sarışın kadınlar katı-
labiliyor. Doğal, boyalı ya da 
peruk takmış olabilirsiniz; 
sarışın olun ve festivalin kıya-
fet zorunluluğu olan pembe 
renklerine bürünün yeter. Festival boyunca ilginç yarışmalar 
da düzenleniyor. Marilyn Monroe’ya en çok benzeyen sarışın 
ve en güzel köpeğe sahip sarışın yarışmaları bunlar arasında 
en dikkat çekici olanları. 

Orijinal adı Sinulog-Santo Niño Festivali. Filipinler’e bağlı 
Cebu adasında her Ocak ayının üçüncü Pazar günü gerçek-
leşen hem kültürel hem de dini bir kutlama. Katolikler için 
kutsal kabul edilen Santo Niño’nun onuruna düzenlenen bu 
festivalin farklı versiyonları Kabankalan City, Maasin City, Ba-
lingasag, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Butuan City 
ve Southern Leyte gibi şehir-
lerde de kutlanıyor. Dokuz gün 
süren festivalin son gününde 
büyük bir geçit töreni yapılı-
yor. Sinulog dansçıları ve halk 
rengarenk kostümler giyerek 
bu özel bayramlarının finalini 
yapıyorlar. Festivalin geçmişi 
ise Magellan’ın adaya ayak bas-
tığında yerlilere hediye ettiği 
çocuk İsa figürüne dayanıyor.

16 Mart 1521 yılında Portekiz-
li kâşif Ferdinand Magellan, 
Cebu’ya varır ve geldiğinde 
buradaki kraliçeye bir çocuk 
İsa figürü hediye eder. Bu ta-
rihten sonra 800 kadar yerli, 
adanın kuralları gereği Roman 
Katolik Kilisesi’ne vaftiz edilir. 
Vaftiz esnasında Kraliçe Juana’nın çocuk İsa figürü ile dans et-
tiği rivayet ediliyor. Yerliler de onu örnek alarak dans etmeye 
başlarlar ve böylelikle ilk Sinulog kutlanmış olur. 

Letonyalı sarışın ırkın festivali “Go Blonde”
Go Blonde: The festival of blondes

En renkli dini kutlama “Sinulog Festivali”
Sinulog Festival: The most colorful religious celebration

DOSYA / FILE
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Our popular section x-ray continues hosting the 
colorful characters who pass through Atatürk 
Airport. Which cities are they traveling to? Who 
is going where? Which items do they have with 
them when traveling? Which destinations are their 
favorites? Here is this month’s X-ray...

Çok sevilen bölümümüz X-Ray; her zaman olduğu gibi bu 
ay da Atatürk Havalimanı’nın birbirinden renkli yolcularını 
ağırlıyor. Kimler, nereden nereye gidiyor? Tatil rotalarında 
hangi şehirler yer alıyor? Yolculuk sırasında yanlarından 

nelerini ayırmıyorlar? En sevdikleri seyahat noktaları hangi-
leri? İşte, bir klasik haline gelen X-Ray’den bu ay geçenler...

YAZI / WRITTEN BY: ALi ÖZKUL FOTOĞRAF / PHOTOGRAPHY BY: GÖKHAN ÖZFIRINCI
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Manc Antoine (25)
Bir sonraki yolcumuz Kiev’den eve dönüş yolunda aktarmalı 
uçağını beklerken bizi kırmayan Parisli yazar Manc oluyor. Ne 
de olsa meslektaş sayılırız hemen koyu bir sohbete girişiyo-
ruz. Turizm amacıyla Kiev’e gitmiş Manc, ama ekliyor; elbette 
bunun yanında ilham perilerini de yakalamaya çalıştım! Çok 
eğlendiğini ve herkese tavsiye edebileceğini söylüyor. Valizim-
de olmazsa olmazım güneş gözlüğüm ve pasaportum diye de 
ekliyor. Havalimanımızı tertemiz, kocaman ve uluslararası bir 
düzeyde bulmuş. Görevlilerin çok yardım sever, free-shopların 
görkemli olduğunu belirtiyor. Son olarak kendisine favori tatil 
lokasyonunu soruyoruz. Kiev şu an için birinciliğe yerleşmiş 
durumda diyor. Yolcumuza bu hoş sohbeti için teşekkür ediyor, 
iyi yolculuklar dileyip ilham perisi avında başarılar diliyoruz.

Our next passenger was Manc, an author waiting for his 
connecting flight to his home in Paris from Kiev. Involved in 
similar occupations, we immediately started to chat. Manc 
visited Kiev for pleasure, but also looking for inspiration. He 
said that he enjoyed Kiev a lot and highly recommended vis-
iting the city. Stating that he always keeps his sunglasses and 
passport in his bag, Manc found Ataturk Airport very hygienic, 
spacious and at an international standard. Manc mentioned 
that the attendants were very helpful and the duty-free shops 
were spectacular. When we asked him about his favorite holi-
day destination, he responded, “Kiev is on top of my list at the 
moment.” We thanked him for a nice chat and expressed our 
wish that he finds his source of inspiration soon.

Rahim Hudani (17)
Kanada’dan annesiyle birlikte ülkemize gelen Rahim, 17 yaşın-
da ve lise öğrencisi. Tatil amacıyla geldikleri ülkemizde Akdeniz 
kıyılarını gezmişler. Şimdi de tatillerinin ikinci ayağı olan Ruanda 
Cumhuriyeti’ne gidiyorlarmış. Atatürk Havalimanı’nı devasa olarak 
nitelendiriyor Rahim. “Mağazalarını gezerken saatler harcayabi-
lirim” diyor. Çağımızın gerektirdiği gibi Rahim de tablet ve dizüstü 
bilgisayar olmadan evden çıkamayanlardan. Bu yüzden çantasında 
eksik etmediği en önemli eşyaları bu ikisiymiş. Rahim ve annesine 
uzun sürecek uçuşlarında iyi dileklerimizi sunup bir sonraki yolcu-
muzu bulmak üzere yanlarından ayrılıyoruz.

Visiting Turkey with his mother, Rahim from Canada is 17 years old, 
a high school student. Together with his mother, Rahim visited the 
Mediterranean. Waiting for their flight to Rwanda for the second 
leg of their holiday, Rahim said he found Atatürk Airport huge and 
added, “I can spend hours shopping.” Rahim never goes on holiday 
without taking his tablet and laptop to stay connected. These are his 
“must have”s. We wished Rahim and his mother a pleasant flight 
and went in search of our next guest.

Jesse Kalyn (22)
X-Ray bölümümüzün bu ayki ilk yolcusu Bombay’dan 
Amsterdam’a giderken yakaladığımız Jesse. Akademik kariye-
rini ekonomi ve hukuk alanında sürdüren yolcumuz, yeni ül-
keler ve kültürler keşfetmek için çıktığı yolda ülkemizde mola 
vermiş. Atatürk Havalimanı’nı gayet renkli bulmuş Jesse. Bu-
rada beklediği altı saatte bir sürü arkadaş edinmiş. Sürekli se-
yahat eden yolcumuzun bavulunda olmazsa olmazı uçak bileti 
ve pasaportuymuş. Jesse’nin favori tatil lokasyonu ise Rio De 
Janerio ve bize kesinlikle gitmemiz gerektiğini söylüyor. Muhte-
melen gelecek ay da ülkemizi keşfe gelecekmiş. Biz de kendi-
sine şimdilik hoşça kal diyor ve en kısa sürede yeni keşifler için 
ülkemize de beklediğimizi söylüyoruz.

Our first passenger in this month’s X-Ray is Jesse, who was 
traveling from Mumbai to Amsterdam. Our guest, who is stud-
ying economics and law, took a break during his journey to ex-
plore new countries and cultures. Jesse found Atatürk Airport 
very colorful and made a lot of friends during his six-hour wait. 
As a frequent traveler, he always keeps his ticket and passport 
with his. Informing us that his favorite holiday destination was 
Rio de Janeiro, Jesse advised us to visit there. He said he would 
be visiting Turkey next month. We thanked Jesse and hoped 
that he would come back to explore Turkey soon.

Hannah McGralt (21)
İngiltere’den dün gelen güler yüzlü yolcumuz Hannah bugün 
Kilimanjaro’ya uçuyormuş. Psikiyatri ve ruh sağlığı hemşi-
resi olan Hannah, Kilimanjaro’ya beş haftalığına iş seyahati 
yapacağını dile getiriyor. Elbette ki her fırsatta gezeceğini 
de ekliyor. Yolcumuzun seyahatleri sırasında çantasındaki 
olmazsa olmazları soruyoruz. Tam bir kitap kurdu olduğunu 
bu yüzden kitapları olmadan seyahate çıkamayacağını söy-
lüyor. Atatürk Havalimanı hakkındaki yorumları ise oldukça 
güzel ve temiz olduğu yönünde. Hannah ‘a teşekkür edip iyi 
yolculuklar dileyerek, sizlere de bir sonraki X-Ray’de gö-
rüşmek üzere hoşça kalın, diyoruz.

Arriving from the UK yesterday, our passenger Hannah, 
was waiting for her flight to Kilimanjaro. Hannah is a nurse 
at a mental health clinic and was traveling to Kilimanjaro 
on a five-week business trip. Stating that she would take 
every opportunity to explore the area, the “must-have”s in 
Hannah’s bag are her books, as she is a book worm. Our 
passenger thought Atatürk Airport was nice and clean. We 
thanked Hannah and wished her a pleasant flight. See you 
in the next X-Ray!
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Hepsi Ankaralı, hepsi müzik tutkunu dört 
yakın arkadaş. Ankara’nın barlarında başlayan 

maceraları bugün dördüncü albümlerini 
çıkarmalarına kadar varmış. Aralarında 

muhteşem bir uyum var. “Biz müzik yapmayı 
beraber öğrendik” diyorlar.  

Pop-rock müziğin önemli gruplarından GECE, 
Harun Tekin prodüktörlüğünde kaydedilen ve 
Sony Music etiketiyle yayınlanan son albümü 

Kalbe Kördüğüm ile dikkatleri üzerine çekmeye 
devam ediyor. Grubun albümün adını taşıyan son 

klibi “Kalbe Kördüğüm” de yeni yeni ekranlarda 
yüzünü göstermeye başladı. GECE ile 

10 Karaköy'ün terasında grubun dünden bugüne 
geldiği noktayı, grup olmanın getirdiği zorlukları 

ve seyahat alışkanlarını konuştuk.

They are four close friends from Ankara who 
are music fans. Their adventure began in the 
bars of Ankara and now they have released 
their fourth album. About their perfect 
harmony, the band tells: "We learned how to 
make music together." 

One of Turkey’s hottest pop/rock bands, 
GECE (Night) continues making waves with 
its latest album Kalbe Kördüğüm (Tangle 
in the Heart) produced by Harun Tekin 
and released by Sony Music. Their video for 
"Kalbe Kördüğüm" was recently released. 
We interviewed GECE on their progress up 
to now, problems of being a band and their 
travel habits at terrace of 10 Karaköy. 

AnkArA’dAn İstAnbul’A
bİr GECE hİkAyesİ

THE STOry OF GECE FrOm 
AnKArA TO ISTAnBUl

GÖkÇe

erdem CAn
eren
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GECE baş harflerinizden 
oluşuyor ama geceye de bir 
yandan atıfta bulunuyor-
sunuz. Biraz grubun adını 
koyma sürecinizden bahse-
debilir misiniz? 
Gökçe: Ben gruba girdiğimde 
Can ve Eren ikisi de gruptay-
dı. O zamanki gitaristimizin 
adı da Efe’ydi. Ama bizim o 
zaman fark ettiğimiz bir du-
rum değildi. Can’ın o zaman 
Gece diye bir bestesi vardı. 
Oradan çıktı. Bir de hepimiz 
gece yaşamayı seviyoruz. 
Sonra bir arkadaşımız baş 
harfleriniz Gece’yi oluşturu-
yor zaten diyerek bizde bir 
farkındalık yaratınca bun-
da bir keramet var, dedik ve 
GECE olarak devam ettik. Bu 
arada Efe gidince yerine Er-
dem geldi. Onun da adının E ile başlaması tesadüf oldu elbette, 
yoksa bilerek seçmedik. (gülüyorlar)

Can: Gruba isim koymak zor bir süreç. Ama sonrasında yaptık-
larınızla o isme bir anlam katıyorsunuz. O yüzden de isimden 
daha çok o isim altında ne yaptığımızla ilgileniyoruz şu an.

Ankara bir dönem çok iyi gruplar sanatçılar çıkardı. Müzikte 
bir Ankara ekolü var mı?
Erdem: Bizim Ankara’da olduğumuz dönemde böyle bir şey 
oluşmuştu aslında. Ama şu anda Ankara’ya dair özel öyle bir 
müzikal sound yok. 

Gökçe: Ben bunu belli bir ekol olarak değerlendiremem çünkü 
çıkan gruplar aynı tarz müzik icra etmediler. Bir de internetin 
bu kadar yaygın olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. O za-
manlarda pasajlarda albüm, plak, cd satan dükkanlar önemliydi. 
Ankara bu açıdan son derece zengin içeriğe sahipti. Müzisyenleri 
çok iyi besliyordu.

Eren: Sadece grup olarak değil ama üniversitelerden dolayı da 
müzisyen çok çıkıyor.

GECE is an acronym of your names which spells out night. 
Can you explain how you decided on this name for the band? 
Gökçe: Can and Eren were already in the band when I joined. 
Our guitarist at the time was named Efe. We did not realize it 
then. Can had a composition, named Gece (Night) so we named 
our band after this song. We all like to live during the night. Af-
terwards, one of our friends told us that GECE is an acronym of 
our names, so we continued with the name. By the way, when 
Efe left the band, Erdem joined us. It was a coincidence that his 
name begins with an E, too; we did not choose him for that rea-
son. (Laughing)
Can: Naming a band is a difficult process, but you give meaning 
to the name with your progress. Therefore, we are now more in-
terested in our music studies rather than the name.
Successful bands and singers have been discovered in Ankara 
before. Is there an Ankara style in music?
Erdem: In fact, there was such a style when we were in Ankara. 
Now, there is not a specific musical sound in Ankara. 
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Ne sıklıkta seyahat edersiniz?
Gökçe: Konserler dışında genellikle sadece 
yazın bir yerlere gitme fırsatım oluyor.
Can: Yaz tatillerini daha çok seviyorum. Konser için 
gittiğimizde şayet fırsatım olursa etrafı da görmeye 
çalışıyorum. Vakit buldukça da sık sık Bodrum’a ailemi 
görmeyi gidiyorum.
Eren: Konserler varsa hareket halinde oluyoruz. Bunun 
dışlında bir sene içerisinde en fazla 5-6 kez şehir dışına çıkıyorum 
diyebilirim.
Erdem: Ben de en çok konserler vesilesiyle Türkiye’yi dolaşıyorum.

En favori şehir/ülke?
Gökçe: Amsterdam, New York, Yunanistan’da Halkidiki tarafı.
Can: Mikanos’u seviyorum. Köln de güzel bir şehir ama her şeyin başında 
İstanbul geliyor.
Eren: İstanbul, Sinop, Kaş, St. Petersburg, Amsterdam.
Erdem: Yakın zamanda gittiğim Urla’yı çok sevdim. Çünkü oksijenin ne kadar 
önemli olduğunu anladım.

Görmek istediğiniz şehir/ülke?
Gökçe: Görmediğim her yeri merak ediyorum. St. Petersburg, Tokyo ve 
Güney Amerika’yı görmek isterdim.
Can: Uzakdoğu’daki her yeri görmek isterdim.
Eren: Japonya, İzlanda, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda.
Erdem: Benim en çok merak ettiğim yer Küba.

Seyahatleriniz sırasında tercih ettiğiniz kitap/müzik türü?
Gökçe: Yazın özellikle roman ve bilimkurgu tercih ediyorum. Yazın kurgusal, 
kışın ise siyasi ya da şiir ağırlıklı kitapları tercih ediyorum.
Can: Deniz kıyısı okuma alışkanlıkları kapsamında dergi okumayı tercih 
ediyorum. Müzik değişiyor ama moduma göre, o aralar neye kafamı 
taktıysam onu dinliyorum. Bu ara Hint müziği seviyorum örneğin.
Eren: Tarihle alakalı kitaplar, roman ve çizgi romanlar tercihimdir.
Erdem: Genellikle yolculuk esnasında müzik dinlerim. 

Havalimanları size tek kelime ile ne ifade ediyor?
Eren: Kozmopolit bir ortam geliyor aklıma.
Erdem: Stres ve gerginlik. Çünkü müzisyen olduğumuz için o kapılardan 
geçiş bizim için biraz sıkıntılı oluyor. Müzik aletlerimiz vs…
Can: Ben uçmaktan korkuyorum aslında onun yarattığı stres diyebilirim.
Gökçe: Benim içinde bir kaos ortamı diyebilirim.

How often do you travel?
Gökçe: I generally have the chance to travel in 

summer in addition to concerts.
Can: I like summer holidays more. I try to explore 

the cities we travel to for concerts if I have time. I 
often travel to Bodrum to see my family.

Eren: We travel if we have concerts. I travel to other cities 
5 or 6 times a year.

Erdem: I travel to different parts of Turkey, mostly for concerts.

Which is your favorite city/country?
Gökçe: Amsterdam, New York and Chalcidice in Greece.
Can: I like Mykonos. Cologne is also a beautiful city, but my favorite city is 
Istanbul.
Eren: Istanbul, Sinop, Kaş, St. Petersburg and Amsterdam.
Erdem: I liked Urla a lot, where I have recently been, because of how fresh 
the air is there. 

Which city/country would you like to see?
Gökçe: I wonder about every place I have not been to. I would like to see St. 
Petersburg, Tokyo and South America.
Can: I would like to see everywhere in the Far East.
Eren: Japan, Iceland, Canada, Australia and New Zealand.
Erdem: I wonder about Cuba the most.

Which book or music do you prefer when traveling?
Gökçe: I prefer especially novels and science fiction in summer, whilst I 
prefer books about politics and poetry in winter.
Can: I prefer reading magazines at the beach. Music depends on my mood. I 
listen to what I like. For example, nowadays I like Indian music.
Eren: I prefer books about history, novels and comics.
Erdem: I generally listen to music when traveling.

What does an airport mean to you?
Eren: A cosmopolitan environment comes to my mind.
Erdem: Stress and tension because going through the gates is difficult for us, 
as we are musicians and carry musical instruments as well as our luggage.
Can: I am afraid of flying, so an airport means stress to me.
Gökçe: A chaotic atmosphere.

SEYAHAT & YAŞAM
TRAVEL & LIFE
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Can: Ankara bir memur şehri olduğu için de gençler müzikle 
ilgileniyordu sanırım. Çok küçük yaşlardan beri orada sahneye 
çıkıp alkolün satılmadığı barlarda genç yaşta şarkı söyleyebiliyor-
lardı. 

Müzik tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz?
Gökçe: Bence pop rock.

Can: Bu ülkenin melodik yapısını da barındırıyor elbette içinde. 
Son video klibini yayınladığımız şarkımız Kalbe Kördüğüm’ün 
grubun müzikal yolculuğunda geldiği son halin iyi bir örneği ol-
duğunu düşünüyorum. 

Grup olarak müzik yapmanın zorlukları oluyor mu?
Can: Arkadaşlarınızla müzik yapınca olmuyor. Hepimiz iyi bir 
şeyler ortaya çıkarmak istiyoruz.

Kliplerinizin hikayesi son derece dikkat çekici ve özenli. Se-
naryolar sizden mi çıkıyor?
Erdem: Çoğu bizim fikirlerimizin yansıması. Kurguların da bile 
yer almaya çalışıyoruz.

Eren: Daha şarkıları kaydederken aklımıza bir şeyler geliyor. Bu-
nun dışında yönetmenin fikirlerine de sadık kaldığımız oluyor 
ama bizim tercihimiz çoğunlukla kliplere müdahil olmak.

Gökçe: Çalıştığımız insanlar da genellikle arkadaşlarımız oluyor. 
Birbirimizi daha iyi anlamamız açısından bunun da faydasını 
görüyoruz elbette. 

Grup olarak müzik sektöründe tutunmak zor mu?
Gökçe: Müzik sektöründe tutunmak zor. Bir noktada piyasada 
bir kişi yerine dört kişi çabalıyorsun. Bu bir artı tabii. Ama genel 
olarak ülkemizde müzik sektörü kötü gidiyor. Herkesin zorlan-
dığı bir dönemdeyiz.

Can: Bence müzisyenlerin acı eşiği daha yüksek. Bu ülkede mü-
zik üretmeye çalışan insanlara saygı duyuyorum. Bu kadar sıkın-
tının arasında yine de müzik yapmaya çalışıyorlar. 

Eren: Opera, tiyatro gibi diğer sanat dallarında da sıkıntı var. Ül-
kenin sanatçıları ile barışması gerekiyor bence.

Gökçe: I cannot consider it as a style because the bands did not per-
form the same type of music. We are also talking about a period 
when the Internet was not as common as today. Stores which used 
to sell albums, records and CDs in passages were very important 
then. Ankara has a rich storehouse of music, so musicians had 
enough resources. 
Eren: There are several musicians besides bands from Ankara be-
cause of the universities.
Can: I think young people were interested in music because Anka-
ra is a city full of civil servants. The musicians had the chance to take 
stage a very young age in the bars that did not sell and serve alcohol. 
How would you define your musical style?
Gökçe: I think our music style is pop rock.
Can: Our songs include melodies specific to of Turkey. I think Kal-
be Kördüğüm is a good example of our band's musical journey. 
Is it hard to make music as a band?
Can: It is not hard when we make music with our friends. We all 
want to produce good music.
The stories told in your videos are eye-catching and elaborate. 
Do you write the scripts?
Erdem: Most of them are reflections of our ideas. We also try to be 
involved in the editing stage.
Eren: We come up with new ideas while we are recording the 
songs. We sometimes agree with the director's ideas, but we prefer 
to be involved in the videos.
Gökçe: We generally work with our friends, which is helpful in un-
derstanding each other. 
Is it hard to be successful in the music business?
Gökçe: It is hard to be ahead of the game in music. You struggle as 
a group of four rather than being alone, which is an advantage. In 
general, the music business is getting worse in Turkey. We are in a 
period in which everybody has difficulty.
Can: I think musicians' pain threshold is higher. I respect people 
who try to make music in Turkey despite a great many problems. 
Eren: Other arts such as opera and theater also have problems. In 
my opinion, Turkey must make peace with artists.
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The Gate’in bu sayısında sizi her bir tasarımının içerisinde 
gerçek bir yaprak veya organik bir madde taşıyan, bu 
nedenle de her ürünü parmak izi gibi farklı olan Liff ile 
tanıştırıyoruz. Pelin Albayrak ve Mehmet Fakıoğlu’nun 
bizi doğanın güzellikleriyle buluşturduğu markası Liff ham 
maddesi doğa olduğu için son derece özel bir dünyaya sahip. 
Gelin Liff’i yakından tanıyalım… 

For this month’s The Gate, we present Liff, which 
features a real leaf or other organic product in each of 
its designs. Each Liff piece is as unique as a fingerprint. 
A brand developed by Pelin Albayrak and Mehmet 
Fakıoğlu which brings us closer to nature, Liff represents 
a special world because its raw material is nature. Let’s 
have a closer look at Liff... 

L
iff’i diğer aksesuar markalarından ayıran en 
önemli özellik organik olması. Bu alandaki yolcu-
luğunuz nasıl başladı?

Günlük hayat karmaşasının içinde koşturan insan-
lar olarak; eminiz çoğumuzun kaçış noktası doğa. 
İTÜ’den mezun olduktan sonra, kurumsal hayatın 

stresiyle boğuşurken boş zamanlarımızın çoğunu doğanın içinde, ken-
dimizi ve doğayı dinleyerek geçirirdik; ta ki doğanın bir parçası olma-
ya karar verene, zamanımızı doğaya adayana dek. Günümüz tüketim 
toplumunda birbirini tekrar eden tasarımlara karşı, doğanın eşsizliğini 
bir nebze de olsa içinde barındırmaya çalışan bir marka kurmaya karar 
verdik. Liff, bu sürecin sonucunda ortaya çıktı. 

Tasarımlarınızın üretim metodu bildiğimiz aksesuarlardan çok 
farklı. Bu işlemleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Hangi materyalleri 
kullanıyorsunuz? 
Aslında Liff’ler doğayla ortak bir üretim sonucunda ortaya çıkıyor. 
Sonbaharda kuruyan, çürümeye yüz tutmuş ve yere savrulmuş yaprak 
ve organik materyalleri tek tek topluyoruz. Ardından yaprakların bir 
nakış gibi işlenmiş iskeletlerini özel bir işlemle ortaya çıkarıyoruz ve 
korumaya alıyoruz. Son olarak ise bunları altın, gümüş gibi değerli ma-
teryallerle kaplayarak, doğayı sürekli üzerimizde taşıyabileceğimiz her 
biri parmak izi gibi eşsiz Liff’ler haline dönüştürüyoruz.

Liff’in tasarımlarında en çok hangi detaylar öne çıkıyor? Koleksi-
yonlarınızda vazgeçilmez dediğiniz öğeler nelerdir?
Liff’in tek vazgeçilmezi dünyamızın bize sunduğu en büyük armağan 
olan doğa. Aslında doğa tasarlıyor, biz de bu kusursuz tasarımları son-
suzlaştırıyoruz. Markamızın en dikkat çekici özellikleri her bir Liff’in 
aynı biz insanlar gibi, birbirinden farklı olması ve kendine has özel 
yapısı.

Geçtiğimiz yıl koleksiyonunuzda Bodhi yaprağı, kokina, meşe pala-
mudu, ginkgo, çobanpüskülü gibi yapraklara yer vermiştiniz. Yeni 
sezonda bizi hangi türlerle buluşturacaksınız? 
Hikayesi olan, yaşayan her malzeme bizim için çok değerli. Bu zama-
na kadar meşe palamudundan, deniz kabuklarına; kuş tüylerinden 
Hindistan’da kutsal kabul edilen Bodhi yaprağına kadar geniş yelpazeli 
bir grubu çıkardık. Her yeni mevsimle beraber yeni bir koleksiyon çı-
karmaya gayret ediyoruz. Örneğin, bu sezon için dünya üzerindeki en 
eski bitki türlerinden biri olan eğrelti otu ile bir koleksiyon hazırlama 
planımız var.

ÇEKÜL Vakfı ile olan bir işbirliğiniz sayesinde Liff’in bir de sosyal 
sorumluluk yönü olduğunu görüyoruz. 

Yaptığımız işin öneminin ve sorumluluklarımızın farkındayız. Birey-
sel olarak takip etmeye çalıştığımız çevre ve kültürel mirası korumaya 
yönelik ülkemizde güzel işler yapan ÇEKÜL ile 2015 yılında başla-
yan dostluğumuz, güzel bir işbirliğine dönüştü. Alınan her bir Liff ile 
ÇEKÜL’e bağışta bulunarak, şu ana kadar 200’e yakın fidan dikiminde 
bulunduk. İlerleyen dönemlerde de farklı sosyal sorumluluk projeleri-
nin içerisinde bulunmayı çok istiyoruz. 

Liff’lere nerelerden ulaşabiliriz? 
Online ve kurumsal satış ile ilgili her şeye websitemizden ulaşabilir-
siniz. Yine www.liff.com.tr üzerinden İstanbul, Bursa, Alaçatı, Gö-
cek, Cenevre ve Dubai’de bulunduğumuz tasarım dükkânlarını da 
görebilirsiniz.

L
iff is distinct from other accessory brands beca-
use it is organic. How did your journey begin?

For most of us, nature is an escape from the rush 
of daily life. We used to spend most of our spare 
time in nature. We would listen to ourselves and 
our environment until one day we decided that 

we wished to be closer to nature and dedicate our time to it. This 
was at a time when we were struggling with the stress of corpora-
te life after graduating from ITU. We decided to establish a brand 
which seeks to include the uniqueness of nature contrary, a goal 
which is contrary to the identical designs of today’s consumer soci-
ety. Liff emerged as a result of this process. 

Your production methods are different from those employed 
in the manufacture of common accessories. How do you carry 
them out? Which materials do you use? 
Liff is created as a common production with nature. We collect dry 
leaves and organic materials which fall on the ground in the au-
tumn. Afterwards, we explore the frames of leaves, which look like 
embroideries, via a special process and preserve them. Finally, we 
coat them with materials such as gold and silver in order to trans-
form them into unique Liff products so that we can always carry a 
part of nature with us. 

Which details are most prominent in Liff designs? Which ele-
ments are essential in your collections?
Nature is the most significant aspect of our world. As such, it is also 
essential for Liff. In fact, nature does the designing and we eternali-
ze these perfect designs. One of the most remarkable features of our 
brand is that each Liff product is truly unique.

You included Bodhi, butcher’s-broom, acorn, ginkgo and holly 
leaves in your 2015 collection. Which varieties will you introdu-
ce in the new season? 
Each living material with a story is valuable for us. So far, we have 
released a wide range of products, from acorn to seashells, bird fe-
athers and even Bodhi leaves, which are holy in India. We try to 
create a new collection for each season. For example, for the new 
season, we plan to create a collection with fern, which is the oldest 
plant species in the world.

We also see that Liff has a social responsibility dimension thanks to 
your collaboration with ÇEKÜL (the Foundation for the Protection 
and Promotion of the Environment and Cultural Heritage). 

We are aware of the importance and responsibilities of our profes-
sion. Our friendship with ÇEKÜL, which has been very successful 
in environmental protection and cultural heritage, has become a 
strong, ongoing collaboration. We have planted nearly 200 saplings 
by making donations to ÇEKÜL for each Liff product sold. We will 
be glad to participate in additional social responsibility projects in 
the future. 

Where can we see and buy Liff designs? 
You can access information concerning online and corporate sa-
les at our website. Design stores which sell Liff products in Istan-
bul, Bursa, Alaçatı, Göcek, Geneva and Dubai are also available at 
www.liff.com.tr.

“Liff’Lerin her biri 
parmak izi gibi eşsiz”

“each LIff Is unIque LIke a fIngerprInt”

Ilgın Ütin

www.liff.com.tr / liff / liff.tr  
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Land Rover markasının son zamanlardaki 
en gözde otomobili Range Rover Evoque, 
başarılı tasarımı ile ön planda ancak offroad 
yetenekleri de bir o kadar güçlü. Evoque bir 
dizi yenilikle hem tasarımında küçük deği-
şiklikler yaparak, hem de son teknoloji ürü-
nü sürüş destek sistemleriyle donatılarak 
lüks SUV klasmanında zirveyi kimseye kap-
tırmayacağını bir kez daha kanıtlamış oldu. 

Tasarımdaki değişiklikler daha çok iç kısım-
da ancak dışarıda da ön tampon, ızgara, 
alaşım jantlar ve gece muhteşem bir görüş sağlayan tam LED uyar-
lanabilir farlarla donatıldı. 
İçeride ise dikkat çekenler kapı içleri, koltuklar, gösterge paneli ve 8” 
dokunmatik ekran üzerinden ulaşılabilen yeni bilgi ve eğlence siste-
mi. Ayrıca bu sistemle otomobilin etrafına yerleştirilen kameralarla 
offroad veya park esnasında manevralarınızı kontrol altında tutabili-
yorsunuz. Üst kalite malzemeler ve zarif iç tasarımı yanında bu spor 
görünümlü otomobil şehirli gibi görünse de offroad yeteneklerini göz 
ardı etmek mümkün değil. 

Otomobil size dört farklı sürüş modu sunuyor. Karda, kumda, bozuk 
arazide yani zemin nasılsa otomobili zemine göre uyarlayabiliyorsu-
nuz. Dynamic sürüş modunda ise otomobil zemine yaklaşıyor direk-
siyon sertleşiyor ve size sportif bir sürüş keyfi sunuyor. 

Tabii bu özellikler yanında en önemlisi artık dizel motor seçeneğinin 
de bulunuyor olması. Benim test otomobilim 2 litre hacmindeki dizel 
motor 180 beygir güç ve 430 Nm maksimum tork değerine sahipti. 9 
ileri şanzımanla birlikte sunulan bu motor ekonomik diyebileceğim 
sürüş yaptığım süre boyunca ortalama 6.8 litrelik bir yakıt tüketim 
değeri gösterdi.

The Range Rover Evoque, a popular recent 
sub-brand of Land Rover, has gained legions 
of new fans by its sleek, sporty design. How-
ever, it has not sacrificed the off-road capa-
bilities of the Range Rover brand. Adding a 
number of novelties and a few minor chang-
es to its design and enhancing it with cutting 
edge driving support systems, the Evoque is 
sure to maintain its place at the top of the 
luxury SUV class. 

The vehicle’s design changes are mostly in 
the interior; however, the outside is furnished with a new front bumper, 
front grill, alloy rims and full LED adjustable headlights that enable ex-
cellent visibility at night. The inside of the doors, the seats, dashboard 
and a new information and entertainment system that can be accessed 
from an 8” touchscreen monitor are the main interior design revisions. 
Moreover, thanks to the new information and entertainment system -- 
with cameras mounted around the car -- you can keep your maneuvers 
under control during off-road excursions or while parking. With its high 
quality materials and elegant interior design, although this sporty-look-
ing car looks like a city car, it features ample off-road capabilities. 

The new Evoque offers four driving modes. On snow, sand or rough ter-
rain, you can use whichever you need according to the ground you are 
driving. The dynamic driving mode lowers the car closer to the ground, 
steering becomes stiffer and provides you with sport driving pleasure. 

The most important improvement is the availability of a diesel engine 
option in addition to the aforementioned changes. My test auto had a 
2-liter diesel engine with 180 HP and 430 Nm maximum torque values. 
The 9-forward transmission yielded a 6.8-liter fuel consumption value 
during my test drive, which is notably economical driving. 

YENİLENEN EVOQUE ŞİMDİ DİZEL SEÇENEĞİ SUNUYOR
THE ALL NEW EVOQUE NOW IN DIESEL!

TEST SÜRÜŞÜ / CAR TEST



Hangi taraftan, hangi tepeden, hangi kı-
yıdan bakarsanız bakın, İstanbul Boğazı 
her zaman güzeldir. Ancak boğazın bazı 
noktaları vardır ki bu noktalardan kar-
şı kıyı daha net, önünüzden akan deniz 
daha canlı ve çekici gözükür. İşte bu yer-
lerden biri de, içinde padişahların boğazı 
seyretmek için yaptırdıkları tarihi bir 
sarayın, geniş bir terasın ve arka kısmın-
da geniş bir bahçenin bulunduğu Feriye 
Sarayı’dır.

Tarihi dokusu ve özel konumunun ya-
nında, sunduğu mükemmel mutfakla 
da öne çıkan Feriye Palace, bugünlerde 
Boğaz’ın çok beğenilen gastronomi, da-
vet ve etkinlikler merkezi konumunda. 
Sarayın mutfağı ise bol ödüllü Şef Aydın 
Demir’e emanet. Demir, uzun yıllardır, 
yeme/içme dünyasında olan, tanıdık ve 
sevilen bir isim.

Kısaca kendisinden bahsetmesini istedik.

“1969 yılında Bolu Mengen’de doğdum. Mesleğe ilk olarak 
Moda Deniz Kulübü Moda29’da başladım. Garden 74, Amar-
cord Restaurant, Büyükada Anadolu Kulübü, Şamdan,  Chan-
ga,  Sabancı Center, Topkapı Eresin,  Feriye Lokantası gibi çok 
saygın ve dünya çapında ödüller almış restoranlarda aşçı, şef 
aşçı ve koordinatör şef olarak çalıştım. 2006 yılında “Konya-
lı Lokantası” ailesine Koordinatör Mutfak Şefi olarak katıl-
dım. Asırlık yemek tariflerini aslına sadık kalarak hazırlayıp, 
1898’den beri Geleneksel Türk Mutfağı sunan lokantada ye-
niliklere imza attım. Yurt dışında ve yurt içinde Türk Aşçılar 
Milli takımıyla birlikte sayısız organizasyonda görev aldım, 
yarışmalarda altın madalyalar kazandım. 

Konyalı Lokantasından ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı 
Köşkü’nde 2008 – 2009 yılları arasında 11 ay mutfak şefliği ve 
danışmanlığı görevini yürüttüm. Ağustos 2010 itibariyle Divan 
Hotel Elmadağ ailesine katıldım. Daha sonra Divan Grubu’na 
dahil oldum, Koç Müzesi bünyesinde bulunan restoranla-
rın sorumluluğunu da üstlendim. Bir yıldan beri de Feriye 
Palace’ın “Executive Chef”  iyim.”

Feriye Palace ‘da nasıl bir mönü var, nasıl bir konseptte hiz-
met sunuyorsunuz?
Burası, 120 metre deniz cephesi, 1100 metrekaresi deniz kenarı 
rıhtım olmak üzere toplam 4400 metre karesi açık, 3200 met-

It doesn’t matter from which side, which 
hilltop or from which shore you look at 
it, the Bosporus is always fascinating. 
However, there are some spots where the 
other shore looks clearer and the sea looks 
more lively and attractive. One such spot 
is Feriye Palace, which includes a spacious 
terrace, enormous garden and a historical 
palace built for Ottoman Sultans to enjoy 
the view of the strait.

In addition to its historical atmosphere 
and special location, Feriye Palace has 
recently become one of the most popu-
lar venues for the latest cuisine, invita-
tions and events. The palace’s kitchen is 
entrusted to Chef Aydın Demir, who has 
won several awards throughout his career. 
Demir is a well-known person in gastro-
nomic circles. 

We asked Demir to tell us about himself.

“I was born in Mengen in Bolu province in 1969. I began my 
career at the Moda Sea Sports Club restaurant Moda 29. I have 
worked as chef, head chef and executive chef in several pres-
tigious and globally awarded restaurants such as Garden 74, 
Amarcord, Büyükada Anatolian Club, Şamdan, Changa, Sa-
bancı Center, Topkapı Eresin and Feriye restaurant. In 2006, I 
joined the Konyalı Restaurant family as food coordinator/chef. 
I introduced innovations to the restaurant, at which traditional 
Turkish cuisines have been presented since 1898, without inter-
rupting the originality of centuries-old recipes. I participated in 
various events and organizations in Turkey and abroad together 
with the National Team of Cooks and Chefs Federation of Tur-
key and won several gold medals in contests. 

After leaving Konyalı, I worked at the Presidential Palace as 
kitchen chef and consultant for 11 months between 2008 and 
2009. As of August 2010, I joined the Divan Hotel Elmadağ 
family and then Divan Group and also assumed responsibility 
for the restaurants within the Koç Museum. I have been work-
ing as the “Executive Chef” of Feriye Palace since last year.”

What kind of a menu do you have at Feriye Palace? What is 
your concept?
This is a complex with 120 meters of sea front, 1,100 square me-
ters of waterfront space, a total of 4,400 square meters of open 
and 3,200 square meters of indoor area. Our restaurant features 

TÜRK MUTFAĞI KADAR YABANCI
MUTFAKLARI DA İYİ UYGULAYAN BİR ŞEF
A DISTINGUISHED CHEF WHO EXCELS IN TURKISH AND FOREIGN CUISINE

AYDIN DEMİR
rekaresi kapalı kullanım alanı 
olan bir kompleks. Restoranımız 
180 konuk ağırlayabilen sade ve 
şık bir mekan. Bunun yanında 
rıhtım alanında oturma düze-
ninde bin, ayakta 3 bin kişi ağır-
layabiliyoruz. Mönümüz Türk 
ve Dünya mutfağından seçme-
lerden oluşuyor. Burası yıllardır 
Türk-Osmanlı mutfağını iyi uy-
gulamasıyla tanınmış bir yerdi. 
Bu özelliğini devam ettiriyorum.

Eski reçeteleri muhafaza edip 
Fransız, Akdeniz, Uzak Doğu 
mutfağından da yeni lezzetleri 
ekledim.

Size göre iyi bir aşçının sahip 
olması gerekli özellikler neler-
dir?
Bence iyi bir aşçının sahip olma-
sı geren en önemli özellik dürüst 
ve ahlaklı olmasıdır. Mesleki ba-
şarı dürüstlükle başlar. Yaptığın 
işe saygı duymalısın, kullandığın 
malzemeyi en iyi şekilde değer-
lendirmeli, sürekli gelişime açık olmalı ve güncel mesleki bilgi-
leri takip etmelisin. Aynı şekilde, aşçının sosyal yönden kendini 
geliştirmesi de üzerinde durulacak bir noktadır. Toplum içine 
girdiğinde nerede, nasıl konuşacağını bilmek, kültür, sanat ko-
nularına ilgi duymak gibi…

Türk mutfağının dünya mutfakları arasındaki konumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Her şeyden önce kendi mutfağımızı çok iyi tanımalı, tanıtmak 
için çaba sarf etmeliyiz. Mutfağımız özellikle son zamanlarda 
çıkış gösteriyor. Ancak yeni yetişen genç nesil aşçı arkadaşları-
mızın çoğu yabancı mutfak hayranı olduğu için Türk mutfağı-
na gerekli ilgiyi göstermiyorlar.

Önceliği kendi mutfağımıza vermemiz gerekir. Kendi mutfağı-
mızı en iyi şekilde öğrenip, hakkıyla uyguladıktan sonra diğer 
mutfakların lezzetlerinin de daha iyi bir şekilde yapılacağını 
düşünüyorum.  Bize özgü yemekler hem çeşit olarak hem de 
lezzet olarak, dünya mutfaklarının birçoğundan üstündür. Yö-
resel mutfaklarımız bile, çeşit olarak çoğu ülke mutfaklarından 
daha zengindir. Biz elimizdeki değerin kıymetini bilmiyoruz. 
Turistlere sunulan yemeklerin Türk mutfağıyla hiçbir şekilde 
ilgisi yok. En azından turistlere Türk mutfağını tanıtsak, mutfa-
ğımız dünya çapında tanınır hale gelecektir. 

Öğle ya da akşam yemeği ya da  bir Pazar günü “brunch” için 
Feriye Palace’ı öneriyorum. Boğazın nefis manzarası, Aydın 
Şef ’in lezzetleri ile birleşince memnun ve mutlu saatler geçire-
ceğinize eminim.

modest but elegant decoration 
and we can host 180 guests. In the 
waterfront area we can seat up to 
1,000 guests and host 3,000 stand-
ing guests. Our menu consists of 
selections from Turkish and world 
cuisine. This place has always been 
well-known for its admirable Turk-
ish-Ottoman cuisine. I keep it go-
ing. I have retained old recipes and 
added new flavors from French, 
Mediterranean and Far East cui-
sines. 

What do you think are the quali-
ties of a good chef?
I think the most important quality 
that a good chef must have is be-
ing honest and behaving ethically. 
Professional achievement starts 
with honesty. You must respect 
your work. You must utilize the 
material you are using in the best 
possible way. You must always be 
open to continuous improvement 
and follow the developments in 
the industry. Moreover, I must also 

emphasize that a good chef must socially improve himself; like 
knowing how to talk and behave in society, being interested in 
arts and culture.

How do you find the position of Turkish cuisine compared 
to world cuisines?
First of all, we must know our own cuisine very well and do our 
best to promote it. Our cuisine has become more popular in 
recent years. However, most of our new generation colleagues 
are fond of foreign cuisines and do not pay the attention that 
traditional Turkish dishes really deserve. 

Our priority must always be our own dishes. In my opinion, we 
must first learn how to cook Turkish dishes in the best possible 
way and cook them properly; only after that can the tastes of 
other cuisines be captured completely. Turkish dishes are supe-
rior to many world cuisines in terms of variety and taste; even 
our regional cuisines are richer than many foreign cuisines. 
Unfortunately, we do not appreciate them properly. Most of the 
foods presented to tourists do not come close to proper Turk-
ish cuisine. We should at least promote our dishes more fully 
to tourists; that would help Turkish food to become world-re-
nowned. 

I would highly recommend Feriye Palace for lunch, dinner or 
brunch on Sundays. With its enchanting view of the Bosporus 
combined with Chef Aydın’s masterful touch, I assure that you 
will be more than happy. 

Sevim Gökyıldız
Mutfak Dostları Derneği Danışma Kurulu 

Üyesi
Memberof the Board 

of Consultants Association of Gourmets

Aydın Demir
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Niokki için:
1 adet patates 
2 yemek kaşığı un
1 yumurta
Muskat, parmesan
Tuz
Karabiber

Rokfor sos:
2 yemek kaşığı rokfor peyniri
1 çay bardağı krema

Diğer malzemeler:
1 adet kemer patlıcan
300 gr buffola mozzarella
32 adet kiraz domates
8 iri yaprak taze fesleğen
½ çay kaşığı pul biber
½ çay kaşığı sumak
½ çay kaşığı kuru nane

For Gnocchi:
1 potato
2 tablespoons of flour
1 egg
nutmeg, parmesan
salt & pepper

Roquefort sauce:
2 tablespoons of Roquefort 
cheese
1/2 glass of cream

Other ingredients:
1 eggplant
300 gr. buffalo mozzarella
32 cherry tomatoes
8 fresh basil leaves
½ teaspoons of chili flakes
½ teaspoons of sumac
½ teaspoons of dry mint 

NİOKKİ BUFFOLA 
MOzERELLA

GNOCCHI wITH 
BUFFALO MOzzARELLA

Hazırlanışı:
Niokki:
Patatesi kabuklu olarak haşlayın.  Ilımaya başladığında kabuğunu soyup 
rendeleyin. Yumurtayı, tuzu ve karabiberi, rende parmesanı, toz muskatı ve 
unu ekleyip hamur kıvamında yoğurun. Yoğurduğunuz hamurdan parçalar 
alıp işaret parmağı kalınlığında ve uzunluğunda parçalar yuvarlayın.  Ta-
mamını bu şekilde hazırlayıp buzdolabına kaldırın ve 30 dakika dinlendirin.

Niokki sosu:
Rokfor peynirini rendeleyip tavaya koyun. İçine kremayı ekleyip 1 dakika 
kaynatın.

Fırında kiraz domatesler:
Bir küçük tencereye bolca su koyup kaynatın. Su kaynayınca kiraz doma-
tesleri suya atın ve 20 saniye suda tutup hemen buzlu soğuk suya çıkartın. 
Kabuklarını bıçak ucuyla çekerek soyun. Domatesleri fırın tepsisine dizin. 
Üzerine biraz tuz ve zeytinyağı serpiştirin. Önceden100 derecede ısıtılmış 
fırında yaklaşık 2-3 saat domatesler suyunu yarı yarıya çekene kadar tu-
tun. Sonra çıkartın oda sıcaklığında bekletin.

Diğer hazırlıklar:
Kemer patlıcanı uzunlamasına bıçak sırtı kalınlığında dilimleyin. Hafif una 
bulayıp fazlasını silkeleyin. Derin yağda patlıcan pembe renk alıncaya ka-
dar kızartıp havlu kâğıda çıkartın. Daha sonra kızarmış patlıcanı 100 dere-
cede ısınmış fırına atın ve 10 dakika kurutup çıkartın. Ocağa bir tencereye 
su koyun ve kaynatın. İçine biraz tuz ekleyin. Niokkileri kaynar suya atın ve 
patates niokkiler su yüzüne çıkınca kevgirle sudan çıkartın ve rokfor sosu-
na ekleyip bir tasım kaynatın. Servis tabağına niokkileri resimdeki gibi tek 
sıra dizin. Yaklaşık 4 -5adedi yeterli olacaktır. Dibindeki sosundan bir kaşık 
üzerine gezdirin. Fırında pişmiş kiraz domatesleri iki sıra halinde niokki-
lerin üzerine dizin. Fesleğen yapraklarını domatesin üzerine yerleştirin. 
Buffola mozzarellayı dilimleyin ve fesleğenle domateslerin üzerine dizin. 
En üste kızarmış patlıcanı koyun. Patlıcanın üzerine baharatları serpiştirip 
servis edin.

Preparation:
Gnocchi:
Boil potato with its skin left on. Remove skin when it begins to cool down 
and grate potato. Add egg, salt and pepper, grated parmesan, powdered 
nutmeg and flour and knead. Take pieces from kneaded pastry and roll 
them to finger size and length. Refrigerate them for 30 minutes. 

Gnocchi sauce:
Grate roquefort cheese in a pan. Add cream and let it boil for 1 minute.

Cherry tomatoes in oven:
Put water in a small cooking pot and let it boil. Put cherry tomatoes in 
the boiling water and remove them after 20 seconds and immediately 
put them in icy water. Peel their skin with a knife. Put peeled tomatoes 
on an oven tray. Season them and add some olive oil. Keep tomatoes in a 
pre-heated oven at 100oC for about 2 to 3 hours until they lose half of their 
juice. Take them out and keep them at room temperature.

Other preparations:
Slice eggplant lengthwise. Dip in flour and then shake to remove excess 
flour. Deep fry the pieces until they are a pinkish color and lay on paper 
towel. Then bake the deep-fried eggplants in preheated oven at 100oC for 
about 10 minutes to let them dry. Put water in a pot and let it boil. Add some 
salt to the boiling water. Put gnocchi in the boiling water and when potato 
gnocchi float on the surface take them out with a colander and put them 
in Roquefort sauce and broil. Place gnocchi to the service plate as shown 
in the photo. 4 or 5 pieces would suffice. Put some sauce on top of them. 
Place the cherry tomatoes on gnocchi and basil leaves on tomatoes. Slice 
buffalo mozzarella and put them on top of the basil. Finally place the fried 
eggplant slices on top of everything. Sprinkle the spices on eggplants and 
serve. Bon appetite!

Malzemeler: (4 Kişilik) Ingredients: (Serves 4)

Aydın şeften Feriye ‘de çok beğenilen ve çok talep 
edilen bir yemek tarifi istedik. Bizi kırmadı. İşte o 
enfes tarif…

I requested Chef Aydın to share a popular recipe and he was 
kind enough to accept our request. Here is the wonderful reci-
pe of the most popular dish in Feriye Palace.
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EGE MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEVLUT KAYA 
İLE GÖRÜŞTÜK
INTERVIEw wITH CHAIRMAN OF AEGEAN 
MINE EXPORTERS UNION

Ü
lkemizin doğal taş sektöründe dünyada durduğu 
yeri nasıl görüyorsunuz?
Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulundu-
ğu Alp kuşağında yer alan ülkemizde, 4 milyar m3 
işletilebilir mermer, 2,8 milyar m3 işletilebilir traver-

ten, 1 milyar m3 granit rezervi bulunmaktadır. Bu değerlere 
göre Türkiye dünya doğal taş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ına 
sahiptir. Türk doğal taş sektörü; çeşit ve rezerv zenginliği, sek-
tör deneyimi, ham madde bolluğu, deniz ulaşımında nakliye 
kolaylığı, dinamik sektör yapısı, kullanılan yeni teknolojiler 
ve geniş renk skalası ile dünya doğal taş piyasasında önemli 
bir yere sahiptir. Ülkemizde 80’nin üzerinde değişik yapıda, 
650’nin üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervi be-
lirlenmiştir. Söz konusu doğal taş çeşitliliğinde dünyanın sa-
yılı ülkelerinden biri konumundaki Türkiye, dünya doğal taş 
ihracatında Çin ve İtalya’nın ardından üçüncü sırada geliyor. 
Söz konusu doğal taş ürünlerinden graniti hariç tuttuğumuz-
da ise mermer ve traverten ihracatında Dünyada ilk sırada yer 
alıyoruz.

Y
our opinions on our country’s position in natu-
ral stone industry worldwide?
Being located on the Alpine belt, richest for mar-
ble deposits allover the world, Turkey possesses 4 
billion m3 of operable marble, 2,8 billion m3 of 

operable travertine, and 1 billion m3 of granite reserves. 
Accordingly, Turkey holds almost 40% of the natural stone 
reserve worldwide. Turkish national stone industry is out-
standing thanks to the features such as; wide range of di-
versities and reserves, industrial experience, abundant raw 
materials, transportation facilities via marine, dynamic 
industrial structure, state-of-the-art techniques, and wide 
color scale. 
The country benefits from marble reserve of over 80 struc-
ture, and over 650 color and design. Being at top for stone 
diversity worldwide, Turkey holds the third rank for nat-
ural stone export, following China and Italy. Excluding 
granite, Turkey is number one for marble and travertine 
export. 

2017 yılının Mart ayında Xiamen Stone Fuarının 17.'si düzenle-
necek. Fuarın Türkiye ayağını sizin Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğını yaptığınız Ege Maden İhracatçıları Birliği organize ediyor. 
Peki, Xiamen fuarında katılımcıları bir önceki seneye göre ne-
ler bekliyor?
Çin’de inşaat sektöründe frene basma devam ediyor. Ama bir ta-
raftan da doğaltaş stokları bitiyor. Çin’de hükümetin ekonomik 
politikaları durgunlukta etkili. Yaşanan olumsuz gelişmelere rağ-
men en büyük pazarımızda müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlü 
tutma adına fuara geniş kapsamlı bir katılım gerçekleştireceğiz.
Xiamen sadece blok mermer satış noktası değil. İşlenmiş ürün al-
mak için dünyanın dört bir tarafından alıcılar Xiamen Fuarı’na 
geliyor. Blok alımlarındaki yavaşlamaya rağmen işlenmiş ürün ih-
racat potansiyeli bizim için çok önemli. Malezya, Singapur, Mek-
sika, Avusturalya, Kore, ABD’den talepler arttı.  Xiamen Fuarı’na 
dünyanın her tarafından alıcılar geliyor. İşlenmiş ürün ihraç eden 
firmalarımızın ticari bağlantılarla döneceğini umuyoruz. 

EMİB olarak önümüzdeki dönemde sektöre yönelik planları-
nız nelerdir?
Türk doğal taş sektörünün 1980 sonrasında İtalya’nın pazarına 
girdiğinde İtalyanlar tasarım ve işlenmiş ürünlere yönelip pazar-
daki pozisyonlarını değiştirdiler. İtalya, Türk doğal taş sektörü ile 
rekabet edemeyeceğini görünce tasarım ve uç ürünlere yöneldi. 
Bizden fazla ihracat yaptılar. Bugün Türkiye İtalya olacak, İran 
ise Türkiye. İtalya’nın tasarım ve uç ürün konusundaki bilgi bi-
rikimini analiz etmek üzere yakın zamanda bölgeye düzenleye-
ceğimiz teknik inceleme gezisi sonucunda elde edeceğimiz çıktı-
lar ile Türk doğal taş sektörünün muhteşem renk seleksiyonu ve 
kalitesini katma değerli ürünlerle ön plana çıkaracağız. Yine bu 
amaç doğrultusunda Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Re-
kabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi ile firmalarımızı bir 
araya getirerek Türk doğal taş sektörünün tasarım ve işlenmiş 
ürüne yoğunlaşmasını sağlayacağız. Bu sayede daha katma değer-
li üretim ve ihracatın zeminini oluşturup 2023 ihracat hedeflerine 
ulaşacağız.

Eklemek istediğiniz başka bir konu var mıdır?
Ülke kalkınmasının sanayileşme ile sağlandığı bilinen bir gerçek. 
Sanayileşmenin ana girdisi ise doğal kaynaklar. Doğal kaynakla-
rı ülkelerin vazgeçilmez hazineleri olarak tanımlamak, diğer bir 
deyişle, sektörümüzü sanayinin lokomotifi olarak kabul etmek 
gerekir. Vasıfsız iş gücünü istihdam eden ve sosyal barışa katkı 
sağlayan Türk madencilik sektörü, ülkemizde  emeği yoğun olan, 
köylüyü yerinde tarım işçisinden sanayi işçisi konumuna getiren, 
köyden şehre göçü önleyen, yatırım birim maliyeti dikkate alındı-
ğında diğer sektörlere göre sekiz kat daha fazla istihdam yaratan, 
yaklaşık 500-600 bin kişiye iş sağlayan olmazsa olmaz bir sektör-
dür. Böyle değerli ve önemli bir sektörü desteklemek gerektiğine 
inanıyoruz. Türkiye ekonomisine ve sanayisine en çok katkı sağ-
layan sektörlerden biri olarak, bizim olduğumuz yerden çok daha 
ileride olmamız gerekiyor. Bunu da sektörümüzün gelişimine ve 
ilerlemesine engel olan sorunları ortadan kaldırarak sağlayabili-
riz. Böylece üretim ve ihracatımızı artırıp dünya sıralamasındaki 
yerimizi çok daha yukarılara taşıyabiliriz. 
Yeraltı zenginliklerimizin sahibi sadece madencilik sektörü de-
ğildir. Bu değerler  Türkiye’deki 77 milyon insanın sahip olduğu 
değerlerdir.  Bu itibarla, yapmış olduğumuz çalışmalara herkesin 
katkı sunmasını umut ediyor ve bekliyoruz.

17th Xiamen Stone Expo will take place in March 2017… Aege-
an Mine Exporters Union (EMIB), which you chair, holds the 
Turkey part of the event. So, compared to last year, what do 
participants expect from Xiamen expo?
Chinese construction industry is still in slow down. But on the 
other hand, natural stone inventories run out. Economical pol-
icies of Chinese government play important role on such reces-
sion. Despite such negative progress, we will show broad partic-
ipation to the expo, in order to maintain our solid relations with 
our largest market. 
Xiamen is not only the sales spot for block marble. Buyers allover 
the world visit Xiamen expo to purchase processed products. De-
spite the decrease in block purchases, we give great importance to 
processed product export. Demands from Malaysia, Singapore, 
Mexica, Australia, Korea and US have raised. Buyers allover the 
world rush to Xiamen expo. We expect exporter companies will 
establish commercial connections. 

So, what are the plans of EMIB for near future?
Once Turkish natural stone industry penetrated in 1980 in Ital-
ian market, Italians modified their market positions focusing on 
design and processed products. Recognizing their inability to 
compete with Turkish natural stone industry, Italy focused on 
design and end products. They realized higher export figures 
than us. Today, Turkey will become Italy, whereas Iran will be-
come Turkey. By virtue of the outputs that would arise out of the 
technical study visit we shall make soon to the region in order to 
analyze Italy’s know how on design and end products, we will 
feature by value-added products the magnificent color selection 
and quality of Turkish natural stone. Again, for such purpose we 
will integrate the UR-GE Project (Development of International 
Competition; driven by Ministry of Economy) into our compa-
nies, which will ensure focus on design and processed products. 
Hence, we will achieve 2023 export targets by forming the foun-
dations of value-added production and export. 

Any other issue you would like to share with readers?
It is explicit that development of a country depends on indus-
trialization. The major input for industrialization are natural 
sources. Those must be considered as indispensable treasuries 
of the world, in other words, as the locomotive of the industry. 
Employing unqualified labor and contributing to social peace, 
Turkish mining industry is an irreplaceable industry, which con-
verts rural workers to industrial labor, avoids urban migration, 
and where 500-600 thousand of individuals are employed, which 
is 8 times higher compared to other industries. We are of the 
opinion that such a valuable and significant industry should be 
supported. Being one of the leader industries which significantly 
contributes to Turkish economy and industry, we must be at a 
position much further than of today. This is possible by eliminat-
ing the issues which avoid improvement and development of our 
industry. Hence, we can raise up the production and export, and 
take higher places in worldwide rankings. 
Mining industry is not the sole owner of underground treasuries. 
Those are the wealth of 77 million individual living in Turkey. 
Thus, we expect and hope each and every one contribute to our 
efforts. 

Eylül köşemiz için Ege Maden İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mevlut Kaya ile görüştük. 
Türkiye mermer piyasasının son durumu hakkındaki 
yorumlarını dinledik.

For September advertorial of Marble, we interviewed with 
Mr. Mevlut Kaya, Charman of Aegean Mine Exporters 
Union  and we have listened to his comments about the 
recent situation of marble market in Turkey.
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TAV’DAN HABERLER / TAVNEWS

www.thegate.com.tr

TAV Havalimanları, Groupe ADP ve Bouygues Batiment 
International’den oluşan konsorsiyum, Küba’da başkent 
Havana’da yer alan Jose Marti Uluslararası Havalimanı’nın geliş-
tirilmesini ve işletmesini kapsayan proje için görüşmelere davet 
edildi. Proje, San Antonio de los Banos havalimanının geliştiril-
mesini de kapsıyor.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Yaklaşık bir 
yıldır takibimizde olan iki havalimanının geliştirilmesi ve işletmesi 
için, Fransız ortağımız ADP ve Küba’da önemli inşaat projelerine 
imza atmış olan BBI ile birlikte münhasıran görüşmelere başla-
mak üzere davet aldık. Havana Jose Marti Havalimanı’nın yenilen-
mesi, geliştirilmesi ve işletmesiyle ülkenin batısında yer alan San 
Antonio de los Banos havalimanın geliştirilmesi için görüşmeler 
yürüteceğiz. Şu an yılda yaklaşık 5 milyon yolcuya hizmet veren 
Havana Havalimanı’nın kapasitesinin 2020’de 10 milyonun üzerine 
çıkarılması hedefleniyor” dedi. www.tav.aero

The consortium having the members TAV Airports, Groupe ADP and Bouygues Batiment have been invited for negotiations for the project 
to modernize and operate José Martí International Airport at Havana, capital of Cuba. The project also comprises the development of San 
Antonio de los Banos airport.

TAV Airports President & CEO Sani Şener stated: “Having formed a joint venture with its French partner ADP and BBI, a large construction 
company that has completed major construction projects in Cuba, TAV and its partners have been exclusively invited to start negotiations 
for the extension and operation of two airports, which have been pursued for approximately a year. The negotiations on the renovation, ex-
pansion works and operation of Havana José Martí International Airport and expansion works of San Antonio de los Baños, which is located 
on the west side of the country, continue. Providing service to approximately 5 million passengers per annum, Havana Airport is expected 
to increase its capacity to more than 10 million in 2020.” www.tav.aero

Türkiye’nin lider kurumsal yönetim derecelendirme 
kuruluşu SAHA, TAV Havalimanları’nın kurumsal 
yönetim notunu 10 üzerinden 9,54 olarak açıkladı. TAV 
Havalimanları Holding bu not ile 50’ye yakın şirketin 
yer aldığı Borsa İstanbul (BIST) Kurumsal Yönetim 
Endeksi’nde üst sıralardaki yerini korudu.

TAV Havalimanları Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü 
Nursel İlgen “Kurumsal yönetim derecelendirme 
notumuzu sekizinci kez üst üste artırmayı başardık. 
Kurumsal yönetim alanında Türkiye’deki uygulama 
standardını belirleyen birkaç şirketten biri olmak 
gurur verici. Bu başarı bizim kurumsal yönetimi 
bir şirket kültürü olarak benimsememizden 
kaynaklanıyor” dedi. www.tav.aero

SAHA, one of the pioneer corporate rating 
companies in Turkey, has announced TAV Airports’ 
corporate governance rating as 9.54 out of 10. 
TAV Airports Holding secured its place among 
the top companies at Borsa Istanbul (BIST) 
Corporate Governance Index which consists of 50 
companies.

TAV Airports Head of Investor Relations 
Nursel Ilgen stated: “We have succeeded to increase our corporate governance rating for the eighth time consecutively. We are proud to 
be listed amongst a few companies which define implementation standards in corporate governance sector in Turkey. We achieved this 
success because we adopt corporate governance as a company culture.” www.tav.aero

TAV kurumsal yönetim notunu sekizinci kez artırdı 
TAV increases its corporate governance score for the eighth time

TAV, Küba’da iki havalimanı için masaya oturuyor
TAV in exclusive talks for two airports in Cuba 

Yiyecek-içecek sektörünün lider oyuncularından BTA, Hırvatistan’ın ana giriş kapısı Zagreb Havalimanı’nın yiyecek-içecek noktalarının işletmesini 
devraldı. Yedi noktada toplam 3500 metrekare alanda hizmet vermeye başlayan şirket, 2017’de açılacak yeni terminalle birlikte nokta sayısını 16’ya 
yükseltecek. BTA ayrıca başta Hırvatistan’ın bayrak taşıyıcısı Croatia Airlines olmak üzere havalimanını kullanan toplam 90 havayolu firmasına da uçak 
için yiyecek-içecek hizmeti verecek. www.bta.com.tr

One of the leading players of food & beverage industry, BTA has undertaken the operation of food and beverage outlets at Zagreb International 
Airport, in Croatia. BTA started providing services at seven points in a total area of 3,500 square meters and will be operational at 16 F&B 
outlets when the new terminal is put into service in 2017. Furthermore the project covers inflight catering services for around 90 airlines 
including Croatia Airlines, flag carrier of Croatia. www.bta.com.tr

Havalimanlarında hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunan TAV Passport Kart,  üyelerine tüm dünyada yaklaşık 50 milyon noktada kablosuz 
internet ayrıcalığını sunmaya başladı. TAV Passport Kart üyeleri kendilerine gelecek e-postadan iPass uygulamasını indirerek mobil cihazlarından 
ücretsiz olarak sınırsız internet erişimine sahip olabilecek. Dünyanın en geniş kablosuz internet ağı olan iPass uygulaması, tek kurulumla 
100’den fazla ülkede havalimanları, oteller, tren istasyonları, feribotlar ve restoranları da kapsayan 50 milyondan fazla noktada kesintisiz ve 
güvenli internet erişimi sunuyor. www.tavpassport.com

Offering various privileged services to passengers at the airports, TAV Passport Card started to offer complimentary Internet connection at 
around 50 million Wi-Fi hotspots around the globe. TAV Passport Card members can have unlimited free Internet access via their mobile devices 
after downloading iPass app upon receiving a notification by email. iPass is a cloud-based service that provides access to the global Wi-Fi, via the 
world’s largest Wi-Fi network, offers convenient, secure, and always on Internet connection at more than 50 Wi-Fi hotspots including airports, 
hotels, train stations, ferryboats and restaurants throughout more than 100 countries. www.tavpassport.com

BTA’nın Anadolu mutfağının kültür mirasını korumak ve yaşatmak 
üzere geliştirdiği restoran ve mağaza konsepti Tadında Anado-
lu, The Moodie Report tarafından Cenevre’de düzenlenen Airport 
Food&Beverage (FAB) Conference&Awards 2016’da ödüle layık gö-
rüldü. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda hizmet veren Tadında Ana-
dolu restoranı, “Yerel kimliği en iyi yansıtan konsept” kategorisinde 
ödül aldı. www.fabawards.com

Created to protect and preserve the cultural heritage of the Anatolian 
cuisines, Tadında Anadolu, the restaurant and shopping store concept of 
BTA, was awarded at the Airport Food & Beverage (FAB) Conference & 
Awards 2016 organized by The Moodie Report in Geneva.Tadında Anadolu 
restaurant providing service at Istanbul Atatürk Airport was presented an 
award under the category of “Airport Food & Beverage Offer Best Reflect-
ing ‘Sense of Place’ of the Year”. www.fabawards.com

BTA’nın yeni konsept mekanı Flavour Market, Milas Bodrum Ha-
valimanı Dış Hatlar Terminali’nde hizmete açıldı. Flavour Mar-
ket, misafirlerine salatadan közde kahveye, lokumdan ev yapımı 
turşuya kadar her köşesinde keşfedilecek yeni lezzetler sunuyor. 
www.bta.com.tr

BTA has put into operation its new store, Flavour Market, at Milas Bodrum 
Airport International Terminal. Flavour Market offers the guests various 
new flavors from salads to charcoal brewed Turkish coffee, Turkish delight 
and homemade pickles. www.bta.com.tr

BTA’nın sekizinci ülkesi Hırvatistan oldu 
Croatia is the 8th overseas operation of BTA 

TAV Passport üyelerine dünyanın her yerinde ücretsiz internet ayrıcalığı
Complimentary Wi-Fi for TAV Passport members throughout the world 

Tadında Anadolu’ya Cenevre’den 
büyük ödül
A great award to Tadında 
Anadolu from Geneva

Flavour Market, Milas-Bodrum 
Havalimanı’nda açıldı
Flavour Market opens at
Milas-Bodrum Airport



AMARA SEALIGHT ELITE
Özel mimari konsepte yapılmış, her türlü konforun düşünüldüğü ve tümü deniz gören 354 select oda, 8 Corner Suite, 8 Junior Suite, 16 
Anaia oda ve 2 Major suite; atrium alanındaki  Fratelli La Bufala, Shorba, Wok, La Promenade, Anadolu, muhteşem Ege manzarasına sahip 
çatısındaki L’Azur ve Kabuba a la carte restoranları, Elite, Vitamin&Waffle mekanları ile tatiliniz bir lezzet yolculuğuna dönüşürken sağlığa 
odaklanmış kapsamlı ve konforlu bir ortama sahip Relais Thalasso Kuşadası zinde yaşamak ve vücüdunu şımartmak isteyenler için birebir.

Amara Sealight Elite, with 354 select rooms with sea views including 8 Corner Suites, 8 Junior Suites, 16 Anaia rooms and 2 Major Suites with exclusive 
architecture and world class comfort, transforms your holiday into a gourmet voyage with the inclusion of Fratelli La Bufala, Shorba, Wok, La Promenade, 
Anadolu in Atria and L’Azur and Kabuba a la carte restaurants on its roof with a magnificent view of the Aegean Sea in addition to Elite and Vitamin&Waffle. 
The destination is ideal for those who wish to keep fit and treat their bodies, whilst Relais Thalasso Kuşadası is focused on health in an all-inclusive and 
comfortable atmosphere. 

Yavansu Mahallesi Hüseyin Can Bulvarı No:40 Kuşadası Aydın / Türkiye
T: 0 256 611 22 22 F: 0 256 622 29 96  asle.info@amaraworld.com.tr | www.amaraworldhotels.com

SEALIGHT RESORT HOTEL
Kuşadası Kadınlar Denizi mevkiinde, 355 standart, 80 superior, 9 köşe suit, 10 Reddoor-Balayı odası, 8 Deluxe, 2 Suit ve 1 Presidential Suit olmak 
üzere toplam 465 odası, Kütük, Agaios, Dolce Vita, Dragon a la carte restorantları, açık-kapalı ve kaydıraklı havuzları, özel plajı, Kuşadası ve 
çevresindeki antik kentlere yakınlığı ile tatilinize değer katan Sealight Resort Hotel toplantı ve organizasyonlar için de farklı alternatifler sunuyor.

Providing service to guests with 465 rooms; 355 standard, 80 superior, 9 corner suites, 10 Reddoor-Honeymoon rooms, 8 Deluxe, 2 suites and 
1 Presidential Suites along with the Kütük, Agaios, Dolce Vita and Dragon a la carte restaurants, indoor and outdoor pools with waterslides and 
private beach at Ladies Beach Kuşadası, Sealight Resort Hotel, adding sophistication to your holiday with its proximity to ancient cities in Kuşadası 
and its surrounding region, offers alternatives for business meetings and events.

Yavansu Mahallesi Cennet Evleri No:46 Kuşadası Aydın / Türkiye
T: 0 256 622 31 32 F: 0 256 622 24 54  info@sealighthotel.com | reservation@sealighthotel.com | www.sealighthotel.com

ELITE WORLD BUSINESS HOTEL 
Tüyap, CNR Fuar Merkezlerine ve havaalanına yakınlığı ile 
tercih sebebi olan Elite World Business Hotel’de, konforlu 
181 oda, toplam 2000 kişi kapasiteli 11 ayrı toplantı salonu, 
Coffee Company, One Bar, İtalyan Restaurant, en modern 
Spa merkezi bulunmaktadır. Elite World Business Hotel 
is an ideal location due to its close proximity to the Ataturk 
Airport, the Tuyap and CNR  Exhibition Center. It has  luxuri-
ous 181 rooms, 11 meeting halls with a capacity of 2000 
people,  Coffee Company , One Bar,  Italian Restaurant and 
modern SPA center.
Gültepe Mah. Şehit Zafer Kızıltaş Sok. No:1 Küçükçekmece 
İstanbul / Türkiye
Tel: 0 (212) 411 46 46
www.eliteworldhotels.com.tr

ESER DIAMOND HOTEL&CONVENTION CENTER
Marmara’nın incisi Silivri’de bulunan 218 odası ve 
20 kişiden 700 kişiye kadar farklı büyüklükte 16 adet 
toplantı salonu ile aynı anda 3250 kişiye kadar toplantı 
hizmeti verebilen Eser Diamond Hotel&Convention 
Center ayrıca olimpik havuzu ve SPA aktiviteleri ile 
sizlere rahatı ve konforu sunmaktadır. 
The Eser Diamond Hotel & Convention Center located 
in the pearl of Marmara, Silivri; offers comfort, luxury, 
with an olympic size pool and spa. It can serve a total 
of 3250 guests in 16 individual conference rooms that 
accomadate from 20 to 700 people.
Çanta Mimarsinan Mah. Çanta Kınalı Yolu Cad. No:17 
Silivri / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 867 71 00
Faks: 0 (212) 867 71 22
www.eserhotel.com

ESER PREMIUM HOTEL&SPA
Tüyap Fuar Merkezi ve havaalanına yakınlığı ile 
tercih sebebi olan Eser Premium Hotel&SPA’da 172 
oda, 15 kişiden 1.000 kişiye kadar hizmet verebilen 
9 toplantı salonu, gece klübü, balo salonu, restoran-
lar , plaj ve İstanbul’un en modern SPA merkezi 
bulunmaktadır. 
Eser Premium Hotel & Spa is an ideal location due 
to its close proximity to the airport, the Tuyap Exhi-
bition Center and walking distance to the beach. It 
has 172 rooms and can serve from 15 to 1000 
people in 9 separate individual conference rooms. 
The luxury hotel has a night club, restaurants, ball-
room and the most up to date modern SPA center.
Fatih Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. No:11 
Büyükçekmece / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 867 70 00
Faks: 0 (212) 867 70 70
www.eserhotel.com

ELITE WORLD İSTANBUL HOTEL
Taksim’de iş, turizm amaçlı konaklamalarınız ve 
toplantılarınız için benzersiz kalite anlayışıyla hizmet 
veriyoruz. You will enjoy extensive accommoda-
tion facillities with high quality standarts for your 
business travels or leisure getaways at the meeting 
point of İstanbul in Taksim.
Şehit Muhtar Cad 42, 34435 Taksim, İstanbul
Tel: 0 (212) 313 83 83
www.eliteworldhotels.com.tr

ELITE WORLD VAN HOTEL
Elite World Van Hotel, 230 oda ve 1200 kişi 
kapasiteli, 7 toplantı salounu ile 2012 Eylül ayında 
hizmete girdi. Elite World Business Hotel with its 
Elite World Van Hotel with its 230 rooms and 7 
meeting rooms with a capacity of 1200 persons 
started serving of September 2012.
Bahçıvan Mah. Kazım Karabekir Bulv. 
No:67 Merkez/Van 
Tel: 0 (432) 484 11 11
www.eliteworldhotels.com.tr

ELITE WORLD MARMARİS
Marmaris İçmelerde yeşille mavinin buluştuğu yerde 
size özel yeni bir buluşma noktası var.  4 yıldızlı 
Elite World Marmaris Otel, Dalaman Havalimanı’na 
90 km, Marmaris’e 7 km ve ünlü İçmeler Plajı’na 
30 metre mesafede huzur dolu bir tatil geçirmeniz 
amaçlı konaklamalarınız için 16 yaş ve üzeri yetişkin 
konuklarımıza  benzersiz kalite anlayışıyla Marmaris 
İçmeler’de hizmetinizdedir.
The 4 stars Elite World Marmaris Hotel where you will 
enjoy its accommodation facilities with high quality 
standards for your comfortable vacations is located 90 
km to Dalaman Airport, 7 km to Marmaris and 30 metres 
away from the famous İçmeler Beach. The hotel is 
serving only 16 years and older adult guests. Elite World 
Marmaris Hotel is serving in İçmeler, Marmaris.

Cumhuriyet Mah. İstiklal Cad. No:6 İçmeler Marmaris
Tel :  0252 441 06 06
reservationmarmaris@eliteworldhotels.com.tr
www.eliteworldmarmaris.com.tr

WYNDHAM GRAND İSTANBUL KALAMIŞ MARINA HOTEL – OUZO ROOF RESTAURANT
Anadolu Yakası’nın en prestijli oteli Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel terasında hizmet veren et ve balık restoranı
Ouzo Roof Restaurant, her gün özenle hazırlanan meze ve mevsime göre seçilen taze balık ve et sunumları ile misafirlerine ev sahipliği 
yapıyor. Otelin ve aynı zamanda restoranın deneyimli Executive Şefi Mehmet Yalçınkaya, kendisine hayran bırakan özel formülleriyle 
Ege’nin o muhteşem mutfağını İstanbul’a taşıyor. Manzarasıyla Ege’nin farklı hisler uyandıran atmosferini ve eşsiz lezzetlerini şık 
konsepti eşliğinde ziyaretçilerini ağırlayan Ouzo Roof Restaurant, aynı zamanda haftanın belli günlerinde Atina’yı ayağınıza getiren 
Greek Geceleri de düzenliyor.

Located on the terrace of the Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, the most prestigious hotel on the Anatolian side of İstanbul, Ouzo Roof 
Restaurant welcomes guests with a selection of starters prepared daily and seasonal fresh fish and meat presentations. Chef Mehmet Yalçınkaya, the 
highly-experienced executive chef of the restaurant and hotel, creates his own interpretations of fabulous Aegean cuisine in İstanbul. Offering the authentic 
atmosphere and unique flavors of the Aegean with an elegant concept accompanied by a magnificent view, Ouzo Roof Restaurant also holds Greek nights 
on certain days of the week to make their guests feel like they are in Athens.

Rezervasyon: 0216 400 00 30  |  Fener Kalamış Caddesi No 38 Kalamış, İstanbul, Türkiye
Booking: 0216 400 00 30  |  Fener Kalamış Caddesi No 38 Kalamış, İstanbul, Turkey

HAMDİ RESTAURANT
Hamdi Restaurant, Güneydoğu mutfağını sevenlerin ve damak zevki sahibi insanların müdavimi olduğu, Eminönün’den Galata’yı ve Boğaz’ı 
seyrederek eşsiz lezzetlerde menülerin tadına bakmak isteyenlerin öteden beri bildiği bir mekân.

Hamdi Restaurant, which hosts regulars who are fond of southeast Anatolian cuisine, is a famous restaurant to taste exclusive dishes while 
looking out on Galata and the Bosporus view from Eminönü.

Tahmis Caddesi Kalçın Sokak. No:11 Eminönü / İstanbul   T: 444 64 63 F: (212) 514 61 52  www.hamdi.com.tr

Eylül / September 201678
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