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Dergideki reklamların sorumluluğu firmalara,
yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Bu yayının bir bölümü ya da tamamı yayıncısının 
izni olmaksızın çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Üç ayda bir yayınlanır.

TRİLYE REKORLARA KOŞUYOR
Cumhuriyet tarihinde ilk kez Ankara’da bir restoran Tripadvisor’ın 
değerlendirmeye başladığı yıldan itibaren her yıl 3000’in üzerinde restoran 
arasından hep birinci seçiliyor. Dünyanın en iyi restoranları bile birkaç 
yıl birinciliğin tahtına oturup alt sıralara düşüyor. Ama Trilye her yıl birinci 
seçiliyor. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil. 16 yıldır basamakları sağlam 
adımlarla çıkıyoruz. Kuyruğumuz dik ve ticari kaygı nedeniyle hiçbir zaman 
kaliteden taviz vermeden. 

Bizi hep zirvede tutan konuklarımıza binlerce kez teşekkür ediyorum.

HER HAFTA FOX EKRANLARINDA

Her Pazar Fox Tv’de “Benden Söylemesi” programında balık kültürünü 
arttırmak için Trilye’nin engin deneyimlerini Türkiye ile paylaşıyoruz. Hatta 
yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız programı büyük bir keyifle izliyor.

Amacımız; ülkemizde balık sevgisini ve balık tüketimini arttırmak. Dünyanın 
en kaliteli hayvansal proteini olan balığı halkımıza sevdirmek. 

YENİ MEKANDA BİRİNCİ YIL

Kuleli Caddesi’ndeki yeni mekanımız konuk sayımızı iki misli arttırdı. Otopark, 
maç izleme olanağı olan VIP odalar, geniş mutfak, sera ve sigarasız, sigaralı iki 
ayrı salon, doğal ağaç ve çiçeklerle donatılmış ferah mekandan herkes mutlu 
ayrılıyor. Yeni mekanda birinci yılımızı doldurduk ve tüm konuklarımız yeni 
mekanı benimsedi ve sahiplendi.

BEBEK’TE DEKORASYON BAŞLADI

Ülkemizde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle birkaç aylık gecikmeli olarak 
Bebek’teki inşaatımız bütün hızıyla sürüyor. Bir dahaki sayıda kesin açılış 
tarihinin müjdesini vereceğim.

BALIK BOLLUĞU

Sardalye, palamut, lüfer derken bolluk ve bereket dolu bir sezon yaşıyoruz. 
Yıllardır yazdığımız yazılar, yaptığımız uyarılar semeresini göstermeye başladı. 
Umarım daha iyi günlere doğru yol alırız. Denizlerimiz akvaryum gibi olur.

Bol balıklı, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.

Süreyya Üzmez
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Dünyaca ünlü modacı Coco Chanel’i efsane 
yapan en önemli neden, kimsenin yapmaya 
cesaret etmediği şeyleri hayata geçirmesiy-

di. Kadınlara ilk kez pantolon giydirdi, matem rengi 
sayılan, cenaze törenlerinde giyilen siyahı modanın 
vazgeçilmez renklerinden biri yaptı. İngiliz erkekle-
rinin giydiği tüvit kumaştan kendi adını taşıyan ve 
eskimeyen ceketi de o tasarladı. No: 5 parfümü, 
zincir saplı çantası, babetleri hep vazgeçilmez oldu.

İsmi anıldığında ilk akla gelen lüks olsa da aslında 
Coco, asıl adıyla Gabrielle Chanel’in hayatı adeta bir 
külkedisi öyküsü. 12 yaşındayken annesini kaybe-
den Chanel’i babası kardeşleriyle birlikte yetimha-
neye bıraktı ve bir daha geri dönmedi. 18 yaşında 
bir terzinin yanında çıraklığa başladı. Bir yandan 
da kabarelerde şarkıcılık yapıyordu. “Ko Ko Ri Ko” 
şarkısını söylediği dönemde izleyicileri ona Coco 
ismini takmıştı. Yetimhane yıllarından beri çok be-
ğenilip sattığı şapkalarının dükkanını 1910 yılında 
kendi açtı. 1919 yılına gelindiğinde yanında 300’ün 
üzerinde terzinin çalıştığı çok ünlü bir isim olmuş-
tu. Paris’te Chanel moda evini açtı.

5 rakamının uğuruna inanan efsane modacı önemli 
günleri, defileleri hep ayın 5’inde planlardı.

Sadece kadınları değil, Türk askerini de giydirdi. 
Yüzyılın dehası ve tarihin en büyük vizyon sahibi 
lideri Atatürk, o yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
üniformalarını Coco Chanel’e tasarlattı. 1930 yılın-
dan 1980 yılına kadar onun imzasını taşıyan üni-
formalar giyildi. 87 yaşında yaşamını yitiren Coco 
Chanel bir efsane olarak tarihin sayfalarına adını 
yazdırdı.

Nuray Başar, başarılarını uzun yıllardır yakinen ta-
kip ettiğim çok değerli bir iş kadınıdır. Ankara’nın en 
uzun soluklu dergilerinden Ekosanayi dergisinin bir 
ödül töreniyle kesişmişti yolumuz yıllar önce. “Yılın 
Başarılı İş Adamları”na plaket verildiği gecede her 
ince detayla ilgilenen, konuştukça donanımlı olduğu 
anlaşılan, iş alanındaki her konuya son derece vakıf 
olan Nuray Başar Hanımefendinin koltuklarının al-
tında pek çok karpuzu düşürüp kırmadan taşıdığını 
çok iyi anlamıştım.

NARİN ÇİÇEĞİN AZMİ
Kayseri’de dünyaya gelen Nuray Hanım’ın ebeveyn-
leri de ona her kız çocuğuna bakılan gözle bakmış-
lardı. Erkek çocuk okur, kız çocuk ev işlerini öğrenir, 
en fazla liseyi bitirip evlenirdi. İş adamı babasının 

Trilye’den Esintiler ...

ANADOLU’NUN GÜÇLÜ KADINLARI
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kendi işlerinin muhasebesini tutar düşüncesiyle 
ticaret lisesine gönderilen Nuray Hanım, hedefini 
koyduğu üniversiteyi kazanıp ideallerinin başlangıç 
noktasında depar için bir kıvılcım bekliyordu. Ti-
caret lisesinden üniversiteyi kazanmak neredeyse 
mucizeydi. Kıraç toprakların nadide çiçekleri gibi 
yaşama tutunup yeşermeyi bildi. Elişi yaptı, para 
kazandı, sınav harcını yatırdı, ailesine yük olmadan 
Hacettepe Üniversitesi’ni kazandı. Başarılı öğrenci-
lik yıllarından sonra mezun olup iş hayatına başladı.

GİRİŞİMCİ RUHA SAHİP
Özel sektörde iyi bir iş bulup çalışmaya başladığı 
en mutlu olduğu anlarda annesini kaybetti. Hayat-
ta insan başına gelen hiçbir olumsuzluğun çıkmaz 
sokak olmadığına, sadece bir dönemeç olduğu-
na inanan Başar, iş kurmak için tanıdık bir banka 
müdürünün yanında aldı soluğu. Kredi talebi karşı-
sında kendisinden ipotek veya kefalet istenince şok 
oldu ama gözlerindeki ışık, müdürü ikna edip ufak 
bir kredi vermesini sağladı. Bıkmadan, yorulmadan 
sürekli koşturup çalışıyordu Nuray Hanım. Ama 
karşısına 2000 krizi çıktı. Onu da yenmesini bildi 
iyi yöneterek. Krizi fırsata çevirdi ve ikinci şirketini 
kurdu.

FARKLILIKLAR YARATIR
Nuray Hanım piyasayı iyi koklayıp hangi uyarıcılar 
karşısında nasıl tepki vereceğini çok iyi bilir. O ne-
denle gözlemlerine dayanarak farklı projeler yapar. 
Müşterilerine hep özel projelerle gidip farkını ortaya 
koyar. O tam bir inovasyon gurusudur. Her işte mü-
kemmellik arar. Yapıcıdır, birleştiricidir. “Hata ara-
yan gözler mükemmeli göremez” inancıyla hareket 
eder.

E-ticaret, saha satış otomasyon sistemi, seçmen 
yönetim sistemi, ar-gesi üzerine çalıştığı tarımda 
güvenlik projeleri ile hizmet vermekte olan Nuray 
Hanım’ın teknoloji firmalarına ar-ge danışmanlığı 
yaptığı bir de danışmanlık şirketi var.

GÖNLÜNDE GAZETECİLİK VARDI
Ulusal gazetelerin birinde yazdığı makale çok be-
ğenilince her gün tam sayfa röportaj teklifi alır. 
Ama hep ağır ağır çıkar merdivenleri Nuray Ha-
nım. Asansörle çıkanların hızlı düştüğünü söyler, 
o nedenle çok çalışıp zirvede kalmayı başarır. Bir 
hayli özgüven gelmiştir kendine ve tabii ki artık 
kendi dergisini çıkarmanın zamanıdır. Ekosanayi 
adında sanayi ve iş dünyasına yön verecek bir der-
gi çıkarmaya karar verir. 13 yıldır başarı ile çıkar-
dığı Ekosanayi’nin yanına zaman içerisinde N Cool 
Magazin’i de ilave eder. Ajansını da büyütüp başka 
kurum ve kuruluşların da dergilerini çıkarıp yayın 
sayısını 13’e yükseltir.

Demokratik ülkelerde sivil toplum kuruluşlarının 
çok önemli olduğuna, özellikle mesleki STK’ların 
gerekliliğine inandığı için iş hayatına başladığı gün-
den itibaren STK’larda görev alır Nuray Hanım. ASO 
Bilgisayar Yazılım Meslek Komitesi Başkanı, Tubi-
der Bilişim Sektörü Derneği Ankara Şube Başkanı, 
TOBB Bilgisayar Donanım ve İletişim Teknolojileri 
Sektör Meclisi Başkanı, TOBB Ankara İl Kadın Gi-
rişimciler İcra Kurulu Üyesi, Angikad Girişimci İş 
Kadınları Destekleme Derneği Başkan Yardımcılığı 
görevlerini de yürütmektedir.

Kadınların sivil toplum kuruluşlarında daha çok 
yer alması gerektiğine inanan ve bunun için büyük 
çaba sarf eden Nuray Hanım, iş hayatında başarılı 
olan kadınların, takım ruhu ile hareket edip tem-
sil makamlarında da var olmasını istemektedir. 
Hemcinslerinin kendisi gibi her alanda daha aktif 
olmalarını arzulamaktadır. Kadınların ticaret ve sa-
nayi odalarında bir elin parmakları kadar olduğunu, 
seçim için önceden hazırlık yapmaları gerektiğini, 
“Başarısızlık başlangıçta yenilgi değil, gecikme ol-
malı” diyerek motive etmektedir.

Nuray Hanım, sektörü ile ilgili gelişmeleri her za-
man çok yakından takip etmektedir. Teknoloji üre-
ten fabrikaları gezmek, onların geliştirdikleri pro-
jelerin içerisinde olmak ve bu firmalara önderlik 
etmek Nuray Hanım için her zaman önemli olmuş-
tur.

Girişimciliği, özellikle kadın girişimciliğini çok 
önemseyen Başar, yüzden fazla lise ve üniversitede 
girişimcilik üzerine konferanslar vermiştir. Kırsalda 
pek çok kadınla buluşup kendi başarı hikayesini an-
latmıştır. İnsanların hayatına dokunmak onun için 
mutluluğun en üst seviyesidir.

Ajans, donanım ve yazılım şirketlerinde pek çok 
insana istihdam sağlayan Nuray Başar Hanımefen-
dinin İstanbul’da da iki yazılım firmasında ortaklığı 
var.

Tırnaklarıyla bu kadar başarıyı yakalayan, çok çalış-
kan bir Anadolu hanımefendisi olan Nuray Hanım, 
Anadolu kadının istedikten sonra neler yapabilece-
ğinin en büyük kanıtıdır. Onunla ne kadar övünsek 
azdır. Daha anlatacak o kadar çok başarılı işlerde 
imzası var ki bu sayfalara sığmaz.

Girişimci, aslında hayalinde canlandıran ve gerçek-
leştiren kişidir. O, bir şeyleri hayalinde canlandıra-
bilir ve hayalinde canlandırdığı zaman nasıl yapaca-
ğını tam olarak görür. Hayallerinizi gerçekleştirmek 
için size sihirli gücü verecek aslan her birinizin için-
de yatıyor. Onu salıvermenin şimdi tam zamanı.

Başarının sırrı, tek bir şeyle adam akıllı, diğer bin-
lercesiyle de gereği kadar meşgul olabilmektir. 
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Kimya hocası bir deney esnasında öğrencilerine 
ders vermek amacıyla, “Hiç gözlem yapmıyorsunuz. 
Ezbere hareket ediyorsunuz. Yaptıklarınızın farkına 

varın ve ona göre hareket edin” dedikten sonra masa-
nın üzerinde duran iğrenç kokulu sıvının içine parmağını 
daldırdı ve ağzına götürdü. Öğrencilerinden de yaptığını 
tekrar etmelerini istedi. Öğrenciler, isteksiz bir şekilde 
ama karşı gelmemek için söyleneni yaptılar. Yapar yap-
maz da hepsinin yüzlerinde acı dolu bir ifade belirdi. 

Bunun üzerine öğretmen, öğrencilerini yeniden uyardı:

“Bir daha söylüyorum. Gözlem yapmıyorsunuz, eğer 
dikkatli bakmış olsaydınız ağzıma götürdüğüm parma-
ğın sıvıya batırdığım parmak olmadığını fark ederdiniz.”

2016 Ağustos ayında yitirdiğimiz Mehmet Başman; 
yaşamı, üretimi, üretmekten doğan sevinci ve insan-
lığın yüce değerlerini fark etmiş müstesna bir insan-
dı. Yarattığı şirket ismini aldığı Ankara’nın ünlü semti 
Kavaklıdere’yi dünyaya duyurdu.

YAŞAMI BOYUNCA MÜTEVAZI
Özellikle yabancı diplomatların çok sevdiği, saygı duy-
duğu Mehmet Başman’ı öğle yemeklerinde Trilye’de 
sık görürdüm. Büyükelçilerin davetlisi olarak geldi-
ğinden rezervasyon listesinde adı geçmezdi. Sessizce 
gelir, kapris yapmaz, sohbetini yapıp yemeğini yedikten 

sonra sıradan bir insan gibi restorandan güler yüzüyle 
hepimizle vedalaşarak ayrılırdı. Onu her gelişinde sağ-
lıklı görünce çok mutlu olurduk. Mütevazılığını hep ko-
nuşurduk. Ölümünde bile insanları rahatsız etmemeyi, 
yormamayı, işinden gücünden alıkoymamayı istediği 
için sessiz sedasız gömülmesini vasiyet etti Kavaklıde-
re Şarapları Yönetim Kurulu Başkanı ve Sevda-Cenap 
And Müzik Vakfı Başkanı Mehmet Akman Başman. 

ONA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ
Şimdiki gençlerin Ankara’da gezip dolaşmak için al-
ternatifleri çok. Bizim zamanımızda Gençlik Parkı ve 
Papazın Bağı popüler yerlerdi. Hafta sonları oralara gi-
derdik. Kavaklıdere bölgesinin ve Sheraton Oteli’nin bu-
lunduğu arazinin olduğu yer Kavaklıdere Şarapları’nın 
bağlarıydı. Mehmet Başman, Cumhuriyet’in ilk yılla-
rında Anadolu’nun sahip olduğu enlem ve boylamların 
dünyanın en iyi üzümünü yetiştirdiğini yıllar önce gö-
rüp sektörün geleceğine inanmış ve ileriye taşımıştır.

Ankara’nın sosyal hayatında dürüstlüğü, çalışkanlığı, 
samimiyeti ile büyük saygınlık kazanan, sevilen, sayı-
lan, gıpta edilen Mehmet Başman, şarapçılık sektö-
ründe ve sanat, kültür alanında başkentimize çok şey 
katmıştır. Yetiştirdikleri birbirinden değerli iki evlat Ali 
Başman ve Murat Başman onun mütevazı ve çalışkan 
kişiliğinin kopyaları gibidir.

Trilye’den Esintiler ...

ANKARA’NIN ÇINARI YIKILDI
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ASMA YAPRAĞININ TADI YOK
Galatasaray Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ecole 
Nationale Superieure du Petrol mezunu Makine Yük-
sek Mühendisi olan Mehmet Bey’in ülkemizde yarattığı 
katma değer, istihdam gerçekten takdire şayandır. 

2008 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’de 
devlet konukevinde Türk Heyeti onuruna yemek veren 
eski Uygur Eyalet Başkanı, Çin Halk Cumhuriyeti Mec-
lisi 2. Başkanı İsmail Amad, ülkemizin şerefine heyet 
huzurunda kadeh kaldırırken, Kavaklıdere tesislerinde 
özel yaptırdığım fotoğraflı Angora şarabını hediye et-
tiğimde üzerinde kendi fotoğrafını görünce yüzündeki 
ağlamaklı sevinç ifadesini dün gibi hatırlıyorum.

1998 yılında Belçika Mons Nato Karargahı’nda 
Cumhuriyet’in 75’inci yıl kutlamalarında 75 çeşit ye-
mekle tanıtım yaptığım günlerin sonrasında harcı-
rahımı harcamak için alışverişe gittiğim BX denilen 
ünlü markaların vergisiz satıldığı askeri kantinde bir 
köşenin ‘Anatolian Wines’ adı altında Kavaklıdere 
Şarapları’na ayrılması beni ziyadesiyle mutlu kılmış ve 
tüm yorgunluğumu almıştı.

Yine Endonezya’da Türk Haftası’nda, Türkiye Aşçı-
lar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz ile birlikte Türk 
Tanıtma Vakfı’yla birbirinden güzel yemeklerimizi 250 
milyonluk ülkenin gazetecilerine Cakarta’daki Gran 
Melia Oteli’nde tanıtmaya gitmiştik. Türk mutfağın-
da şarap yemek uyumu olarak tattırdığım Yakut ve 
Çankaya’dan sonra ünlü yemek yazarı ve Indonesia 
Tatler dergisi Genel Yayın Yönetmeni Maria Lukito’nun 
“Dünyanın En İyi Şarapları Türkiye’de Üretiliyor” diye 
manşet atması Mehmet Başman’ın bana tattırdığı en 
büyük mutluluklardandır.

Yaz aylarının başından beri sardalye bol bu yıl. Ben hep 
ağustos sonu ve eylülü beklerim. Yağlı balık sardal-
yenin yağı mangaldaki ateşi söndürecek kadar fazla-
dır. O nedenle bağ bozumu zamanı asma yaprağında 
sardalye sarılırsa mangalın ateşi sönmez. Yaprak yağı 
absorbe eder. Etrafa koku yaymasını de önler. Ama bu 
yıl ağzımın tadı hiç yok. Duygusal yönüm biraz ağır 
basıyor galiba. Yetim kalan bağların asma yaprakları 
biraz soluk gibi. Kaybettik o güzel üzümleri, asma yap-
raklarını bize veren bağların kurucusunu.

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDEYDİ
Bütün ölümler erkendir. Yaş ne olursa olsun. Hele bir 
de arkasında eserler bırakan biri gidince çok üzülüyor 
insan. Sevindiğim bir tek şey var, nedir biliyor musu-
nuz? Bir dostum yıllar önce bana yarım asra yakın bir 
Kavaklıdere şarabı hediye etmişti. Uzun bir süre loş 
ve serin bir yerde sakladım. Ama o hediyenin gerçek 
değerini bulmasını, ona layık olan birisine gitmesini is-
tiyordum. En son 2 Mart 2016 tarihinde, Mehmet Baş-
man aile efradıyla oğlu Murat Başman’ın doğum günü 
kutlamasına geldi. Trilye, konuklarının hepsinin doğum 
günleri bilir, takip eder. Yemeğin sonunda bir sufle ik-
ram edip fotoğraf alır ve Kavaklıdere Angora şarabının 
üzerine monte edip konuğa hediye eder. Bu özel günde 

uzun yıllar sakladığım yarım asırlık Kavaklıdere şa-
rabını Mehmet Bey’e hediye ettim. Gözleri dolmuştu. 
Murat Bey için de Angora yerine Pendore’nin üzerine 
fotoğraf yapıştırmıştım. Pendore bağları da onun ve 
çocuklarının eseri. Adını dünyaya duyurdu. Fransızla-
rın ünlü şarap bağlarının bulunduğu Gigondas’ta bir 
şarap fabrikasında yabancı uzmanların ağzından işit-
miştim Pendore sözcüğünü.

Hayatı yaşam kılan insanlardır. Aşkı aşk yapan duygu-
lardır. Şarabı şarap yapan ise uzun yıllardır, çabalar-
dır, emektir. Emeklerini hiçbir zaman unutmayacağız 
Mehmet Başman’ın.

SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜYDÜ
Yaptığı iyiliklerin reklam edilmesinden hiç hoşlan-
mazdı Mehmet Bey. Başkanı olduğu Sevda-Cenap And 
Müzik Vakfı ile Türkiye’de Batı Klasik müziği kültürü-
nün ve bu kültüre dayanan çok sesli Türk müziğinin, 
müzikle ilişkili gösteri sanatlarının, müzik bilimi ve 
müzik eğitimi çalışmalarının gelişmesine ve yaygınlaş-
tırılmasına, bu sanat ve çalışmaların bilinmesi tanın-
ması ve benimsenmesine katkıda bulunmuştur. Türk 
bestecilere eser siparişi, Türk bestecilerin eserlerinin 
çalınmasını sağlama, eserlerin kayıt ve çoğaltılması, 
kitap ve nota basımı, konservatuar öğrencilerine kar-
şılıksız destek bursları verme, çeşitli müzik etkinlikleri 
düzenlemesine çalışmıştır. Uluslararası Ankara Müzik 
Festivali yine vakıf tarafından düzenlenmektedir. 

Merhum Mehmet Bey’in müzikle ilgili çalışmalarını 
merhum müzik gurusu Asım Cem Konuralp ve ünlü 
patchwork sanatçısı eşi Nuran Konuralp’ten övgü dolu 
sözlerle duyardım. 

Mehmet Bey’in yaptığı güzel ve yararlı işler anlatmakla 
bitmez, sayfalara sığmaz. 

Her yıl Asım Cem Konuralp’i anma töreninde baş kö-
şede olurdu Mehmet Bey ve sevgili eşi Sevgi Hanım. 
Geçtiğimiz yıl da yine eşiyle ön sırada oturuyordu Meh-
met Başman.

Ben de çok sevinmiştim oğlunun doğum gününde onu 
çok mutlu ve sağlıklı görünce. Ama son perdeymiş.

Perde kapandı! Mükemmel bir oyunun son söze gerek-
sinimi yoktur. Huzurlu ve rahat uyu Mehmet Başman. 
Ankara ve Türkiye sizi hiç unutmayacak. 
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Paratoneri icat eden bilim adamı olarak bili-
nen Benjamin Franklin, İngiliz sömürgesinden 
kurtulan Amerika’nın yeni oluşumunda önem-

li rol oynayan devlet adamı ve yazardır.

18. yüzyılda Washington, Jefferson, Adams, Ha-
milton, Madison gibi isimlerle birlikte Franklin, 
Amerika’nın yeni yeşeren siyasal ve toplumsal yapı-
sının kurucuları arasında yer almıştır.

Franklin’in zaman konusundaki görüşleri şöyledir:

“Yaşamı seviyor musun? Öyleyse zamanı harcama, 
çünkü yaşamın yapıldığı madde zamandır. Sen geci-
kebilirsin, ama zaman gecikmez.

Hızlı yün eğirenin giysisi kalın olur. Bir bugünün 
değeri iki yarın kadardır. Aptal adam, ‘Yarın reform 
yapacağım’ der, ‘Geç kaldın’ der akıllı adam, ‘Ben 
dün yaptım bile!’”

Celal Koloğlu, yaşamı boyunca başarıdan başarıya 
koşan çok değerli bir iş adamıdır. Hayatının her dö-
neminde hızlı hareket eden, hiçbir zorluktan yılma-

yan ve 40 yıldır başarı grafiğini yukarıya doğru çek-
meyi bilen Koloğlu, vizyonuyla iş dünyasında örnek 
bir isimdir. 

İSTİKRARLI PERFORMANS

Saman alevi gibi yanıp sönen, trende özenip kısa 
sürede rant peşinde koşan insanların ve firmaların 
çok görüldüğü ülkemizde, kurulduğu günden beri 
istikrarlı bir performans sergileyen Kolin Şirketler 
Grubu, üç kardeşin donanım, çalışma azmi ve bir-
likteliğinin gücü olarak ortaya çıkmıştır.

Celal, Naci, Veysi kardeşlerin kaliteli ve güvenilir 
hizmet sunma anlayışıyla 1977 yılında başladığı 
yolculuk yeni zirveler yaparak devam etmektedir. İş-
verenler ile kurduğu güven ağı, projelerin zamanın-
da ve başarıyla teslim edilmesi, Kolin’in en önemli 
özelliklerinden biridir. Kuruluşundan bu yana hiçbir 
şekilde taviz vermediği çalışma anlayışının temelini 
hangi tutar ve koşulla alınmış olursa olsun, taah-
hüt edilen işi en iyi kalitede ve zamanında teslim 

Trilye’den Esintiler ...

BÜYÜK HEDEFLERE ULAŞANLAR
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etmek ilkesi Kolin’i hep farklı kılmıştır. Çünkü onlar 
hiçbir zaman günlük, kısa vadeli işler peşinde koş-
mamıştır. Sektörde kalıcı olmanın en önemli farklı-
lıklarından biridir edindikleri prensipler. Çok yoğun 
sorumluluklar, güç şartlar altında zaman zaman 
çalışmaları olduysa da uzun vadede kazançlı çıkan 
firma olmuştur Kolin.

GÜÇLÜ ULUSAL YATIRIMCI
Celal Koloğlu’nu Trilye’yi ilk açtığım günlerden beri 
tanırım. Deniz ürünlerine oldukça meraklıdır ve za-
man zaman yerli ve yabancı konuklarını restoranda 
ağırlamaktadır. O mahallemizin ağabeyi gibidir. Tüm 
esnafa destek olur, sıkıntıda olanların dertlerini 
dinler, elinden geldiğince hiç hissettirmeden herke-
se desteğini gösterir.

Öncü olmak ve farklılık yaratmak ilkeleri temelinde 
şekillenen yatırım politikasını uygulayarak modern 
teknoloji kullanımı, uzman insan kaynağı, bilgi biri-
kimi çerçevesinde oluşturduğu kurumsal kalite an-
layışı ile hizmet veren Kolin firmasının yaratıcıları 
Koloğlu kardeşler, uzun vadede karlılığın kaliteden 
geçtiğinin her zaman bilincinde olmuşlar ve bu tu-
tumlarından hiçbir zaman taviz vermemişlerdir. Bu 
görünümüyle Kolin Şirketler Grubu temel faaliyet 
alanı olan inşaat-taahhüt ve enerji sektöründeki 
özellikli konumunu koruyup daha da güçlendirmiştir.

ÇANAKKALE’YE CANLILIK GETİRDİ
Sayfalara sığmayacak başarılara imza atan Kolin’in 
beni en çok etkileyen icraatı Çanakkale’ye yapmış 
oldukları beş yıldızlı oteldir. Tamamen hizmet anla-
yışıyla, asla yatırımın geri dönüşümünü, karlılığını 
düşünmeden müstesna bir otel yaptılar. Adı dünya-
ca tanınan, her yıl Yeni Zelanda’dan Avustralya’dan 
ve pek çok ülkeden turist alan bu güzel ilimizde, 
Kolin’in yatırım yaptığı dönemde konaklama yapı-
labilecek tesis sayısı parmakların sayısından bile 
azdı. Çanakkale’nin tanıtımında büyük etkisi olan 
Kolin Otel şehre nefes aldırdı. Boğaz’ın en güzel 
yerinde konuşlanan otelde kalıp tarihi yaşamak, 
bir asır önce karşı kıyıda olanları yad etmek, şe-
hitler diyarında tüylerinizi diken diken edecektir. 
“Her Türk, Çanakkale’yi görmeli” dediğim günlerde 
büyük bir turist patlaması yaşanmış ama Kolin’in 
yatırımı bu gereksinimi karşılamıştır. Çanakkaleli 
olarak ne kadar teşekkür etsem azdır kendilerine. 

ULUSLARARASI BAŞARILAR 
Elazığ’ın bağrından çıkmış Anadolu insanlarının 
Kuveyt’ten Azerbaycan’a kadar pek çok ülkede gu-
rur duyulacak başarılara imza atması, Türk mü-
teahhit firmalarının öncelikle tercih edilmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır.

Ulaştırma ve altyapı projelerinde bütün dünyaya 
kalitesinden söz ettiren Kolin Şirketler Grubu’nun 

otoyollar, demiryolları, metro, havalimanı, köprü ve 
tünel, kentsel altyapı, barajlar, hidroelektrik sant-
ralleri, su arıtma tesisleri turistik tesisler, fabrika-
lar, endüstriyel tesisler, boru hatları gibi alanlarda-
ki üstün yetenek ve başarıları, sadece Türkiye’de 
değil, tüm dünyada tercih edilen firma konumuna 
getirmiştir.

SOSYAL SORUMLULUK
Kolin Grubu, odaklandığı tüm iş kollarında imza at-
tığı projelerdeki başarıları dışında toplum için yara-
tılan değerleri geliştirmek için çalışmaktadır. Sos-
yal sorumluluk bilinci kurumsal kütlerlerinin temel 
taşlarından biridir.

Samsun, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Afyonka-
rahisar, Çanakkale, Manisa’da eğitime katkıda bu-
lunmanın toplumsal sorumluluğun en etkili gös-
tergesi olduğuna inandıklarını yaptıkları okullarla 
göstermişlerdir. Sadece okul yaptırmakla kalmayıp 
bu okullarda kaliteli eğitim verilmesi için de destek 
sağlamaktadırlar.

Doğal kaynakların tüketimini asgari ölçüde tutmak, 
sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri mini-
mize etmek, tarihi ve kültürel eserlere ve yapılara 
verilebilecek zararları önlemek, kültürel hayatın 
ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi için her tür-
lü maddi ve manevi desteği sağlamak, gerçekten 
Kolin’in kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının 
temel değerlerini oluşturmaktadır.

İNTES Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürü-
ten Celal Koloğlu, bu kadar başarıya rağmen tanı-
dığım en mütevazı insanlardan birisidir. 

Kuleli Caddesi’nde Trilye’nin yeni yerinin inşaatında 
en hassas olduğumuz konu ağaçlara zarar verme-
mekti. Tek bir ağacın bile peşine düşen Celal Bey, 
doğaya çok saygılı bir insandır. Zorunlu olarak sök-
tüğümüz ağaçları Trilye ormanına nakledip, kendi-
sinin ektiği erik ağacını ve mavi çamı proje değişik-
liği yaparak koruduk. Celal Bey’in inşaat sırasında 
gizlice gelip, diktiği ağaçlara zarar verilip verilmedi-
ğini kontrol ettiğini duyunca kendisine bir kez daha 
saygı duydum.

Merdivenleri ağır ağır, sağlam basarak çıkmak ve 
yerinde güçlü kalmak son derece zor bir iştir. Celal 
Bey ve kardeşleri bunun çalışılarak sürdürülebilir 
olduğunu kanıtlamışlardır. Ülkeye güzel hizmet-
ler yapmak, kalıcı eserler bırakmak, yurt dışında 
Türkiye’nin imajını gururlandıracak şekilde temsil 
etmek ve istihdam yaratmak. İşte böyle bir başarı 
hikayesi. 40 yılı bu sayfaya sığdırmak zor.

Müthiş bir adanmışlık yoksa muhteşem bir başarı 
da yoktur. 

İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir 
şey erişilemeyecek kadar yüksekte değildir.  
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Bilge bir adama sormuşlar:

“Kalbinize nasıl söz geçirebiliyorsunuz? Üç 
kez sizi imparatorun danışmanı olarak tayin 

ettiler ama hiç gururlanmadınız. Üç kez sizi bu gö-
revden aldılar ama bu kararı her defasında gülüm-
seyerek karşıladınız. Bunu nasıl yapıyorsunuz?”

Bilge adam cevap vermiş:

“Ben kendimi asla başkalarından üstün görmedim, 
görevi elimden aldıkları zaman da tutmaya çalış-
madım. Kazanmak ve kaybetmek bana bağlı değil 
diye düşünüyorum. Öyleyse ne diye üzüleyim ki? 
Ben diğerlerinden daha değerli miyim ki? Bilmedi-
ğim bir şey daha var: Ben mi değerliyim, bana veri-
len görev mi değerli? Eğer görev değerliyse demek 
ki değer bende değil, eğer ben değerliysem demek 
ki görevin değeri yok. İlk önce bu sorulara cevap ve-
rilmesi gerekiyor. İnsanların bana değer verip ver-
mediklerini düşünecek zamanım yok.” 

Sani Şener Türkiye’nin ekonomisine artı değer ka-
tan çok değerli bir iş adamıdır. Bilge öyküsünü an-

latınca yıllar önce bir İtalya seyahatimden dönüşüm 
gözümün önüne geldi. Sektördeki yenilikleri izle-
mek, biraz da modanın merkezinde alışveriş etmek 
için gittiğim Milano’da hoş vakit geçirmiştik. Kısa 
bir süre de olsa insan vatan topraklarını hemen 
özlüyor ve bir başka ülkede milliyetçilik duyguları 
kabarıyor. İtalya’daki devletin sunduğu hizmetler-
den yıl boyunca yararlanmadığınız için alışverişleri-
mizde vergi olarak ödediğimiz kısımları geri almak 
üzere uçak kalkış saatinden iki saat önce Malpensa 
Uluslararası Havaalanına gitmiştik. Tax free deni-
len vergi iadesi işlemini yapmak için sıra bekledik. 
Sabah ışıkları henüz kendini gösteriyordu. İşimiz 
çabuk bitti ama birkaç dakika sonra arkamızda 
uzun bir kuyruk oluştu. Ortalama süreyi kafamda 
hesapladığımda kuyruğun sonundakilerin ya uçağı 
kaçıracaklarını ya da vergi iadelerini almaktan vaz-
geçeceklerini tahmin ettim. Az sayıda görevlinin ça-
lıştığı bölümde personelin de ağır iş yaptığına tanık 
olunca özellikle para ödememek için yapıyorlar diye 
düşünmekten kendini alamıyor insan. 

Trilye’den Esintiler ...

DEVLER LİGİNDEKİ TEMSİLCİMİZ
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İŞİNE ODAKLI
Bir kuruşumu İtalya’da bırakmamanın verdiği gu-
rurla mis gibi kahve kokularının geldiği cafeye doğ-
ru giderken saçları bana benzeyen, tanıdık, tonton 
bir simayı gördüm. Çok dikkatli bir şekilde havaala-
nını inceliyordu. Uzay çatıda hangi ayrıntılara dikkat 
ediyordu acaba? Kafasında hangi tilkiler uçuşuyor, 
hangi matrix hesapları yapılıyordu? Uçağa binme-
den önce havaalanının hangi ayrıntılarını inceledi-
ğini, son dakikalarını nasıl değerlendirdiğini gözle-
rimle görünce, kimsenin uzmanı olduğu konularda 
tesadüfen bir yerlere gelmediğine tanık olmuştum. 

İş hayatında oldukça ayrıntılara dikkat eden, titiz bir 
iş adamıdır Sani Şener. Çok kuvvetli bir hafızaya sa-
hiptir, kolay kolay unutmaz. Özel ilişkilerinde dostlu-
ğa çok önem verir. Vefalıdır, dost canlısıdır.

MÜTEVAZI KİŞİLİK 
TAV Havalimanları Holding’in ve TAV İnşaat’ın Kuru-
cu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı olan Sani Şener, 
Trabzon’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra 
İngiltere’nin Sussex Üniversitesi’nde aynı alanda 
yüksek lisans yaptı. Şener’e Türkiye’nin altyapı pro-
jelerine olan katkılarından dolayı Karadeniz Teknik 
Üniversitesi tarafından Doktora derecesi verildi. 
TAV’daki görev süresi boyunca proje ve risk yönetimi 
konusunda başarıları nedeniyle de Amerikan Hele-
nik Üniversitesi tarafından Onur Doktorası’na layık 
görüldü. 

İşine odaklı, çalışma tutkunu bir insan olan Şener’in 
TAV’da çalışan pek çok dostumla konuşurken ne ka-
dar çok seveni olduğunu anlayabiliyorum. En alt ka-
demedeki çalışandan, üst düzey yöneticisine kadar 
herkes sever Sani Bey’i. Ofislerin çoğunda kendisiy-
le çalışanlarının omuz omuza çekilmiş fotoğrafları 
vardır. Sevecenliği, tontonluğu, herkes tarafından 
beğenilen çok önemli özellikleridir.  

DENİZ ÜRÜNLERİNE TUTKUN
Trilye’yi açtığımız ilk günlerde bizi keşfetmiş Sani 
Bey. Sera Yapı isimli firmasından her gün paket ba-
lık siparişi gelirdi. Yanında salata ve brokoli. Daha 
sonraları firmanın sahibinin Sani Şener olduğunu 
öğrendim. 

Sağlığına dikkat eden bu insanın kim olduğunu me-
rak ederdim. Yemek yemeye bile vakit bulamayan iş 
adamı Sani Bey’le daha sonra tanıştığımda bu den-
li dünya çapındaki başarılara sahip olan birisinin 
özelliklerini de yakından tanımış oldum. 

KÖRFEZ BÖLGESİNDE TANINIYOR
TAV Grubu CEO’su Sani Şener, inşaat sektöründe 
körfez bölgesindeki en etkili iş insanları listesinde 
ilk 10’da yer alan tek Türk firması ve Türk iş insa-

nı olma gibi mutluluk verici bir başarı payesinin de 
sahibi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Katar gibi ülkelerde TAV’ın havaalanı inşaatında çok 
güçlü bir firma olduğunu zaman zaman yabancı ba-
sın dile getirmektedir. Türk mühendislik tekniğinin 
ve işçiliğinin, kurumsal yönetiminin dünyanın en zor 
pazarlarında gösterdiği başarının sonuçlarının hem 
madden hem de manen alındığını söyleyen Şener, 
tecrübeleriyle genç mühendislere daima öncülük 
etmektedir. İnşaat şirketi ile Orta Doğu büyümesine 
devam ederken, havaalanları konusunda da fırsatlar 
açmayı sürdürdüklerini söyleyen Sani Bey, gerçek-
ten ülkemizin yurt dışında güzel görünmesini sağ-
layan yetenekli bir sanatçı gibidir. Ülkemizi yurt dı-
şında önemli projelere attığı imzalarla çok iyi temsil 
eden Sani Şener’le ne kadar gurur duysak azdır.

23 farklı ülkede dünyanın çeşitli yerlerinde havaala-
nı yapan küresel marka TAV İnşaat ve TAV Holding’i 
yaratan Sani Şener, Karadeniz’in tipik bir insanıdır. 
“Hem sevdiğiniz hem de becerilerinizin uyduğu bir 
işte para kazanıp, mutlu olursunuz” diyen Şener, işi-
ni büyük bir aşk ile yapıyor. Çok hızlı karar veriyor. 
Her konu ile birebir ilgileniyor. Yönetimde uyguladığı 
başarı gerçekten öğrencilere örnek olacak nitelik-
te. Şirketteki her konuya vakıf bir yapısı var. Yönetici 
takımını özelliklerine göre üçe ayırır Şener. “Her bi-
rimin görevi ayrıdır ama sizin o üç görevi de bilme-
niz gerekir” demektedir. Mühendis çocuklarıyla da 
gurur duyan Şener İngiltere’de master ve doktora 
yaparken eşi Asuman Hanım’la evlenir. Sani Bey’in 
annesi Cumhuriyet dönemi öğretmenlerinden, ab-
lası ise YÖK’te profesör. 

GENÇLERE ÖNEM VERİR

İnsanın her yaşta kendisini geliştirmeye, eğitim al-
maya gereksinimi olduğunu söyleyen Sani Şener, 
gençlere “Diplomalarınız kredi kartı gibidir, geçer-
lilik süresi vardır. Eğer kendinizi yenilemezseniz ne 
olursanız olun, bu diplomalar bir işe yaramaz” diye 
sık sık önerilerde bulunmaktadır. Yüksek tuttuğu 
hayallerine göre hedeflerini belirleyen Sani Bey iş 
hayatının dışında sosyal sorumluk projelerinde de 
ülkemize oldukça yararlı işler yapmaktadır. En son 
Cumhurbaşkanı ile birlikte Esenboğa’da gerçek-
leştirdikleri cami açılışında da yaptığı güzel işlerin 
mesajını verirken yüzündeki mutlu ifadenin ekrana 
yansıdığını gördüğümüz Sani Bey ülkemizin önemli 
bir değeridir.

İyi bir yönetici sıradan insanları sıra dışı şeyler ya-
par hale getirir. Lider bulaşıcı bir iyimserliğe sahip 
olmalıdır.  
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1899 – 1961 yılları arasında yaşamış roman ya-
zarı ve gazeteci Peyami Safa, bir toplantıda in-
sanların isteklerinin, hayallerinin hayatlarında 

ne denli önemli olduğunu şöyle vurgular:

“Kişinin isteği şahsiyetini ortaya koyar.”

“Nasıl?” diye sorduklarında ise şu karşılığı verir:

“Ne istediğinizi söyleyin, ne olduğunuzu haber ve-
reyim:

Bir darı tanesi mi istiyorsunuz? Siz bir serçesiniz. 

Bir kuzu mu istiyorsunuz? Siz bir kurtsunuz.

Bir zafer mi istiyorsunuz? Siz bir kahramansınız.”

Serhan Süzer, genç yaşta büyük ideallere hedeflen-
miş, çok değerli bir iş adamıdır. 

Henüz öğrencilik yıllarında idealist düşüncelerle 
kurduğu hayallere başkası eriştiğinde bile sevine-
bilen, kendisi ile barışık, pozitif enerjisini herkese 
dağıtan, dopdolu bir donanıma sahip olan Serhan 
Süzer ile tanışmam yıllar öncesine dayanıyor. 

HAYATININ KADER ANI

Serhan Süzer, yüksek öğrenimi Kanada’nın Mont-
real kentindeki McGill Üniversitesi’nde finans ve 
muhasebe alanlarında tamamladı.

Ritz-Carlton İstanbul Oteli’nin açılışından itibaren 
otelin mülk yönetimini üstlenmiş olmasının yanı 
sıra 2003’ten beri Süzer Grubu Uluslararası İlişkiler 
Departmanı’nın da Yöneticiliği görevini sürdürüyor.

Hayatında kader anı olaylarını fırsat buldukça dile 
getiren Serhan Bey’in aslında yetenekli bir kalemi 
var. Güncel konuları, anılarını çok güzel anlatıyor 
yazılarında.

Üniversite üçüncü sınıfta okurken bir gün en yakın 
arkadaşlarından Jesse yanına gelip üniversiteden 
ayrılmak istediğini ve kendi işini kurmakta karar-
lı olduğunu söyler. Serhan Bey, “Neden bu kadar 
acele ediyorsun?” deyince, “Bu internet çağını ka-
çırmamam lazım. Geçen her gün benim için ciddi 
bir kayıp. Sen de ayrıl, bu şirketi birlikte kuralım” 

Trilye’den Esintiler ...

FIRTINADAN GÜÇLENEREK ÇIKANLAR
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diye cevap verir Jesse. Fakat Serhan Bey, bir an önce 
kendisinin de iş hayatına atılmak istediğini ama ai-
lesine karşı sorumlulukları olduğunu ve diplomayı 
alması gerektiğini söyleyip ne iş yapacağını me-
rakla sorar arkadaşı Jesse’ye. Web hosting şirketi 
kuracağını söyleyen arkadaşına başarılar dileyip 
vedalaşırlar. Jesse kendisine “Diplomayı aldıktan 
sonra tekrar konuşalım” diyerek üniversiteden ay-
rılıp web hosting firmasını kurar.

Bir yıl sonra üniversiteden mezun olan Süzer, 
Toronto’ya arkadaşının yanına ziyarete gittiğinde 
Jesse’nin şirketinin kısa sürede büyüyen bir kar 
topu gibi olduğunu gözleriyle görünce çok mutlu 
olur. Ziyaretten son derece mutlu kalarak sonra-
sında Kanada’ya yerleşmeye karar verir. Kararını 
paylaşmak üzere babasını aradığında babası ne iş 
yapacağını sorar. “İnternet sitesi işini denemek is-
tiyorum babacığım” dediğinde babası “Ne interneti 
oğlum, sana Türkiye’de iş mi yok? Sana burada ih-
tiyacım var” deyince Serhan Bey duraksayıp, “Senin 
orada yöneticilerin, profesyonellerin var, bana ihti-
yacın olmaz” gibi sözler söylese de baba ikna olmaz. 
İki saat süren konuşma sonunda babası “Yönetici-
lerin hepsi değerli ama sana da çok ihtiyacım var” 
deyince Serhan Bey can alıcı yerinden vurulmuştur. 
Aldığı kararı değiştirmek zorunda kalan Süzer, bir 
yıl daha Amerika’da pratik yapıp askerliğini yapmak 
üzere Türkiye’ye gelir. 

ASKERLİKTE KÖTÜ SÜRPRİZ 
Denizli’de kısa dönem askerliğinin son günlerinde 
annesinden gelen acı bir telefon ile şok olan Ser-
han Bey, hemen babasını arayıp kötü gelen sesin-
den Kentbank’a el konulduğunun haberini öğrenir. 
İzin alıp İstanbul’a gelir, zaten askerliğinin son gün-
leri olduğu için komutanları anlayış gösterir. Büyük 
bir varlık içerisinde böyle akıllara durgunluk veren 
olayın, Cumhuriyet tarihinin en derin krizlerinden 
biri zamanında olmasını ve ülke olarak geçirdiğimiz 
o dönemi ben de çok iyi (!) anımsıyorum. 

İstanbul’da restoran açma projemi hayata geçirmek 
üzere Sirkeci’deki Borsa Restoranı devralmak üze-
reydim ama tepetaklak olan ekonomi her şeyi alt 
üst etmişti. Süzer ailesinin bu dev ve güçlü banka-
sı Serhan Bey’in gençlik yıllarında yaşadığı en zor 
deneyimlerinden biri olarak, ideallerle geldiği ülke-
sinde hayallerini yıkarak, yüreğinde büyük kırıklık 
yaratarak BDDK’ya devroldu.  

KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU
Jesse’nin kurduğu şirkette kaçan fırsata mı üzül-
sün, Türkiye’de yaşadıklarına mı? 2001 krizinin ya-
şandığı Türkiye’de ayakta kalma mücadelesi veren 
Süzer, birkaç yıl içinde Jesse’nin kurduğu şirketi 
400 milyon dolarlık değerle %51’ini, sonra tamamı-
nı AT & T şirketine sattığını öğrenir.

Geçmişte Kanada’da kalmadığına, Türkiye’ye dön-
düğüne pişmanlığını cesurca söyleyen Serhan Sü-
zer, eğer kalsaydı aile şirketine dışarıdan nakit yar-
dımında dahi bulunabileceğini zaman zaman ifade 
etmektedir. O günkü tarihte bu hamleyi yapıp belki 
de San Fransisco’ya yerleşip Silikon Vadisi’ndeki 
faaliyetlerini sürdürebileceğini ama hiçbir şeyin 
dünyanın sonu olmadığını, hayattan kaçan fırsatlar 
kadar yeni doğan fırsatların da bulunduğunu dile 
getiren Süzer’in girişimci ruhuna hayran kalmamak 
mümkün değil.

İnternet çağını kaçırdığına üzülürken önümüzdeki 
yılları şekillendirecek başka iki önemli olay keşfetti 
Serhan Süzer. Yenilenebilir enerji ve FinTech (finan-
sal teknoloji – mobil ödeme v.s.)

2011 tarihinde kendisine verdiği sözü yerine geti-
rerek aile şirketinde 10 yılını dolduran Serhan Bey, 
tüm sorunlarını çözüp gemiyi yüzdürmeye başla-
dıktan sonra kendi işini kurmak üzere harekete 
geçti ve ilk yatırımını güneş enerjisi sektörüne yaptı.

DOĞA DOSTU
Türkiye’nin güneşi, rüzgarı, biyo-yakıt potansiyeli, 
jeotermal ve dalgaları dahil her türlü yenilenebilir 
enerji ile kendi enerji ihtiyacını karşılayabileceğini 
savunan doğa dostu iş adamı Serhan Süzer, hayatta 
her şeyin denge olduğunu ama başarılı olmak için 
temelinde mutluluk olan çok disiplinli çalışma ge-
rektiğini söylemektedir.

2007’de KFC Türkiye ve Pizza Hut Türkiye’yi bünye-
sinde bulunduran Turkent A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Üyesi olan Serhan Süzer, Nisan 2010’da İcra Ku-
rulu Başkanlığı’na getirilmiştir, ayrıca Eko A.Ş.’nin 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de beraber 
yürütmektedir. Süzer Grubu İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Süzer Grubu Genel Müdürü olarak 
çalışmalarını sürdürmekte olan Serhan Bey, 2008 
yılında Kosta Rika Cumhuriyeti’nin Fahri Konsolosu 
olmuştur. 

Süzer, tatil nedir bilmez, çok çalışır, çok disiplinlidir, 
sürekli işinin başındadır. O vizyon sahibi, Türkiye’nin 
gurur duyduğu, istihdam yaratan, geleceği ve iki 
hamle sonrasını gören bir değerdir ülkemiz için. “İş 
hayatının temeli imaj ve itibardır” diyerek genç yaş-
ta büyük başarılara imza atmış, istikrarlı bir yolda 
sağlam adımlarla yürümektedir.

Ankara’ya geldiğinde Trilye’ye uğrayan ve görüşme-
lerini çok sevdiği balık ve deniz ürünleri eşliğinde 
yapan Süzer’in mütevazı davranışları, genç yaşta 
olmasına rağmen olgun kişiliği, kibarlığı ve azmi 
örnek olacak niteliktedir.

Yaratıcı fikirler bir benzin gibidir. Çok kişide benzin 
vardır. Fakat onu bir motora koyup çalıştırabilecek 
girişim, alevlendirilebilecek kibrit yoktur.  
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Günün birinde bir çiçekle su karşılaşır ve arkadaş 
olurlar, ilk önceleri arkadaşlık olarak devam 
eder bu durum. Tabii ki zaman lazımdır birbirle-

rini tanımak için. Gel zaman git zaman çiçek o kadar 
mutlu olur ki mutluluktan içi içine sığmaz artık ve an-
lar ki suya aşık olmuştur. İlk kez aşık olan çiçek etrafa 
kokular saçar, “Sırf senin hatırın için ey su” diye.

Öyle zaman gelir ki artık su da çiçeğe karşı bir şey-
ler hissetmeye başlar, zanneder ki çiçeğe aşık ol-
dum ama su da ilk defa aşık oluyordur. Günler ve 
aylar birbirini kovalar ve çiçek “Acaba su beni sev-
miyor mu?” diye düşünmeye başlar. Çünkü su pek 
ilgilenmez çiçekle halbuki çiçek alışkın değildir 
böyle bir sevgiye, dayanamaz.

Çiçek suya “Seni seviyorum” der, su “Ben de seni 
seviyorum” der. Aradan zaman geçer ve çiçek yine 
suya “Seni seviyorum” der, su sabırla “Ben de” der, 
çiçek sabırlıdır bekler, bekler, bekler. Artık öyle bir 
duruma gelir ki, çiçek koku saçamaz etrafa ve son 
kez suya “Seni seviyorum” der, su da ona “Söyledim 
ya ben de seni seviyorum” der.

Ve gün gelir çiçek yataklara düşer, hastalanmıştır 
artık, rengi solmuş çehresi sararmıştır çiçeğin. Ya-
taklardadır artık çiçek, su da başında bekler çiçe-
ğin, yardımcı olmak için dostuna, bellidir ki artık 
çiçek ölecektir ve son bir kez zorlukla başını dön-
dürerek çiçek suya der ki “Seni ben gerçekten sevi-
yorum”. Çok hüzünlenir su bu durum karşısında ve 
son çare olarak bir doktor çağırır nedir sorun diye, 
doktor gelir ve muayene eder çiçeği.

Muayeneden sonra şöyle der doktor: “Hastanın du-
rumu ümitsiz artık elimizden bir şey gelmez.” 

Su merak eder, sevgilisinin ölümüne sebep olan 
hastalık nedir diye sorar doktora. Doktor yukarıdan 
aşağıya bir bakar suya ve der ki “Çiçeğin bir has-
talığı yok dostum, bu çiçek sadece susuz kalmış, 
ölümü onun için” der ve anlar ki su artık, sevgiliye 
sadece “Seni seviyorum” demek yetmemektedir.  

Ankara’nın zarif, narin çiçeği Beliz Görgül, uzun 
süredir can suyunu kendisinden esirgemeyen ve bir 
ömür boyu da esirgemeyeceğine inandığı Mustafa 

Trilye’den Esintiler ...

TASARIMIN NADİDE YETENEĞİ
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Kolsuz ile 27 Ağustos 2016 tarihinde nişanlandı. 
Muhteşem bir yaşam gustosu olan, zevk abidesi, 
vizyon sahibi genç mimar Beliz Görgül’ü çok uzun 
yıllardır tanırım. Benim için zamanın durdurulma-
sının olanaksızlığının ve bir yaştan sonra da çok sü-
ratli geçtiğinin en büyük kanıtıdır Beliz Görgül.

DENİZ SEVDALISI
Bodrum D-Marin’in girişinde mütevazı bir yelken-
li teknenin üzerinde okudum ilk kez ‘Beliz’ ismini. 
Denize çok meraklı, doğa sevgisi kadar insan sevgisi 
de çok üst katmanlarda olan iki değerli tıp doktoru-
nun biricik kızlarıdır Beliz. Prof. Dr. Güliz Görgül diş 
hekimliği konusunda, Prof. Dr. Ahmet Görgül gast-
roenteroloji dalında Türkiye’nin önemli iki ismidir. 
Ama bu ikilinin en önemli özellikleri dostluklara 
verdikleri değerdir, hümanist oluşlarıdır, para pul 
gibi maddi konularla hiç ilgilenmemeleridir. Bunca 
yıl beraberliğe rağmen hiç evlenmemiş, sanki flört 
evresinde yaşıyorlarmış gibi birbirlerine olan aşkla-
rı hiç sönmemiştir Görgül çiftinin. 

Böyle bir anne babanın kızı elbette ki genlerden 
nasibini almış. Kaptanlık, deniz sporları ve yelken 
vazgeçilmezidir Beliz Hanım’ın. Türkiye’nin sahille-
rinde ne maceraları, ne cesur dalgalarla savaşları 
vardır. Denizden hiç kopamaz fırtınalı denizlerin ce-
sur kaptanı Beliz Hanım. 

İNCE ZEVKLERİ FARK YARATIR
Beliz Hanım, iyi bir eğitim almış ama diplomaları-
nın çerçevelerini vizyonuyla, dünya görüşüyle, zevk 
sahibi oluşuyla yaldızlarla süslemiştir.

Bilkent Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 
öğrenimine Amerika’da devam etti, Parsons School 
of Design’da İç Mimarlık (MFA) üzerine master yaptı.

Bir ara İtalya’nın moda başkenti Milano’da showro-
om design programı eğitimi aldı. New York’ta ünlü 
Maum Tasarım’da tasarımcı olarak çalıştı. 

GATA Dekanı Tuğgeneral Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç 
Türkiye’nin dünya çapında tanınan kalp damar has-
talıkları profesörüdür. Yaptığı varis ameliyatlarıyla 
ülke dışına taşan ününün dışında benim için en 
önemli özelliği zevk sahibi oluşudur. Trilye yeni evine 
taşınma kararı aldığında iç mimarın kim olduğunu 
sorunca verdiğim cevaba benim adıma çok sevin-
mişti. Bir gün yakın dostu Prof. Dr. Ahmet Görgül’ün 
yeni muayenehanesini ziyarete gittiğinde çok zevkli 
ama sadeliğiyle göz dolduran dekorasyonun Beliz 
Görgül tarafından yapıldığını öğrenmiş ve çok be-
ğendiğini bana aktarmıştı. Bana da çok doğru bir 
yolda olduğumun mesajını vermişti. 

YARATICI KİŞİLİK
Genç bir müzisyen, müzik dahisi Mozart’ın yanına 
hayranlık ve çekingenlikle yaklaştı:

“Üstadım, size bir soru sorabilir miyim?”

“Buyurun.”

“Sizce bir senfoniyi nasıl besteleyebilirim?” 

“Daha çok gençsiniz, neden daha küçük bestelerle 
başlamıyorsunuz?” 

“Ama üstadım, siz senfonilerinizi 10 yaşındayken 
bestelememiş miydiniz?”

“Doğru söylüyorsunuz, ama ben o yaşımda hiç ‘Na-
sıl’ diye sormadım ki!”

Beliz Hanım’a yeni Trilye modelini bir kez anlattı-
ğımda onun yapacağı işin iki hamle sonrasını ka-
famda üç boyutlu olarak görebiliyordum. Akdeniz’in 
Ankara’ya taşındığını anlatan bir tasarım, duvar-
daki canlı çiçekler, sera, tepeden tırnağa her şey 
zevklerin buluşması olarak tanımlanıyor herkes 
tarafından.

Nasıl sorularını sormadan yaratıcılığını hep ko-
nuşturur Beliz Hanım. Farklılıklarıyla farkındalık 
yaratır ama hep sindire sindire çıkmaktadır mer-
divenlerin basamaklarını. Yolunun üzerine düşen 
ağacı engel olarak değil, başarı için bir basamak 
görmüştür her zaman.

Ankara’da cafe, restoran tarzına da yeni bir farklılık 
getiren Beliz Görgül’ün imzası tanıdığım pek çok 
ünlü inşaat firmaları sahiplerinin, iş adamlarının 
dikkatini çekmektedir. Ankara’da artık yeni değil 
yepyeni bir şeyler olması gerektiğini söyleyen Gör-
gül, iç ferahlatıcı, insanları dinlendirici tasarımla-
rıyla denizi olmayan kentte doğayı mekanların içine 
nasıl taşıyabilirizi ifade etmektedir. 

PAYLAŞMAYI SEVER
Bildiği bir konuyu, insanlara yardımcı olabilecek, 
ışık tutacak güzel şeyleri paylaşmayı sever Beliz 
Hanım. Türkiye’nin ünlü Maison Française dergi-
sinde köşe yazıları yazmaktadır. Bildiği, duyduğu, 
gördüğü ve bizzat yaşadığı güzellikleri insanlarla 
paylaşan Görgül, güzel ülkemizde yeni yapılan her 
yapının sağlam, kalıcı, gözü gönlü dinlendiren bir 
havada olması gerektiğine inanmaktadır.

Çok okuyan, çok araştıran ve her zaman daha fazla 
keşfetmek isteyen genç yetenek Beliz Görgül, ta-
sarım konularında yurt içinde ve yurt dışında çok 
özel projelerde çalıştı. Gelecekte çok daha önemli 
projelere imza atacağına inandığım Beliz Görgül, 
gerçekten pamuklar içinde, rüzgardan korunarak 
bakılacak, suyu hiç ihmal edilmeyecek, nadide bir 
çiçek gibidir.

Farkındalık yaratan insanların farkında olmamız ge-
rekir. Çünkü o farklılıklardır bizi ileriye götüren. Ama 
çoğumuz bazen bir güle doğru koşarken ayaklarımız 
altında ezilen kır çiçeklerinden habersizizdir. 
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Dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet sağlayıcılarından Bosch’un Türkiye ve Ortadoğu Başkanı 
Steven Young Trilye’deydi.

Sadece beyaz eşyadan ibaret olmayan Bosch ürünlerinin yaşamımızın her alanında bulunduğunu 
söyleyen Young, işini çok seven birisi.

Bir sonraki Ankara ziyaretinde tekrar geleceğini söyleyen Steven Young ve arkadaşları restorandan çok 
mutlu bir şekilde ayrıldı. 

BOSCH TÜRKİYE BAŞKANI TRİLYE’DEYDİ

ZEYNEL ABİDİN ERDEM GURURLANDIRDI

Türkiye’nin tanınmış iş adamlarından, İzmit İspanya Fahri Konsolosu Dr. Zeynel Abidin Erdem, İspanya – 
Türkiye ticaret hacminin büyümesinde ve iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesinde çok etkin bir rol oynamış, 
ülkesini seven müstesna bir insandır. 

22 Eylül 2016 tarihinde İspanya Büyükelçiliği’nde kendisine İspanya Kraliyeti Sivil Liyakat Nişanı’nı takdim 
eden Büyükelçi Rafael Mendivil Peydro’nun konuşmalarından ülkemiz adına çok duygulandım. Törenden bir 
gün önce Büyükelçi ile Trilye’de buluşan Zeynel Abidin Erdem, deniz ürünleri eşliğinde çok keyifli sohbet et-
tiler. En kısa zamanda tekrar geleceklerini söyleyerek mutlu bir şekilde restorandan ayrıldılar. 

Trilye’den Esintiler ...
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Türkiye’nin tanınmış iş adamla-
rından Abdullah Sadıkoğlu ve 
zarif eşi Deniz Hanım, 40’ıncı 

evlilik yıl dönümlerini Trilye’de kut-
ladılar.

Ankara’ya gelmeden önce bir hafta 
da romantik Ren Nehri cruise ge-
zisine katılan Sadıkoğlu çifti, kırk 
yılın dile kolay bir süre olmadığını 
ama sevgi ve anlayışın mutlu evlili-
ğin temeli olduğunu söylediler. Kır-
kıncı yılda da ilk yıldaki gibi aynı he-
yecanı taşıdığını söyleyen mutlu çift 
deniz ürünlerine oldukça meraklı. 

Bir başka özel günü beklemeden 
tekrar restorana geleceklerini söy-
leyerek mutlu bir şekilde Trilye’den 
ayrıldılar. 

KIRKINCI EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ
TRİLYE’DE KUTLADILAR

TRİLYE’NİN ÇOCUKLARI ARTIK BÜYÜDÜ

Doğduğu günden birkaç ay 
sonra Trilye’de yemek yeme-
ye başlayan, balık tutkunu 

Ayça Yüzbaşıoğlu Trilye’de doğum 
gününü kutladı.

Ankara’nın inşaat duayeni iş adam-
larından Altuğ Yüzbaşıoğlu’nun kızı 
Ayça’nın sağlıklı yapısı balık yiyen 
çocukların farklılığını gösteriyor.

Her yıl doğum gününü Trilye’de 
kutlayan Ayça, annesi Pınar Yüzba-
şıoğlu, teyzesi Gaye Akgünlü ve ku-
zeni Irmak ile pastasındaki mumla-
rı üflerken çok mutluydu. 

Bir başka doğum gününü bekle-
meden en kısa zamanda tekrar 
Trilye’de bir araya geleceklerini 
söyleyerek keyifli bir şekilde resto-

randan ayrıldılar. 
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Küba Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals, Türkiye’yi artık kendi evi gibi görüyor. Deniz ürünlerine düşkün, 
rakıya puroyu yakıştırıyor, artık içimizden biri. Fahri Konsolos ünlü hukukçu Ömer Lütfü Avşar’la sık sık 
Trilye’ye gelen Büyükelçi, sempatik ve mütevazı tavırlarıyla herkes tarafınsan seviliyor.  

Yeni Trilye’de Gürbüz Çakılcı, 43 numaralı masayı neredeyse yıllık kombine olarak kiralayacak! Ankara’da 
olduğu günlerde sürekli Trilye’de hoş vakitler geçiren Çakılcı ailesi, Trilye ailesinin ayrılmaz parçası. 
Yaşam gustolarına, mütevazılıklarına her zaman gıpta ediyorum. Gamze Demirağ ve Barış Seyhan 

ikilisi ile Çakılcıllar’ın gelini Eda Hanım da Trilye’yi çok seven, çok sahiplenen insanlar. 

TRİLYE’DE KÜBA GECESİ

PAZAR GÜNLERİ TRİLYE MÜDAVİMLERİ

Trilye’den Esintiler ...
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Özaltın İnşaat Grup Müdürü Mehmet Soytürk ve zarif eşi Füsun Hanım, kızları Duygu ile birlikte özel 
günlerde hep Trilye’yi tercih ederler. Soytürk ailesi deniz ürünleri konusunda oldukça seçicidir. 

Üç Sivaslı bir araya gelince ne yapar? Trilye’de yanık türküler okuyamayacağına göre hoş sohbet edip anı 
tazelerler. Türkiye’nin yetiştirdiği değerli iş adamı Yusuf Bulut Öztürk, Ünsped Gümrük Müşavirliği 
firmasının sahibi. Sendikacı yazar, siyasetçi, lotus çiçeği Yaşar Seyman ile Trilye’de tanıştılar. Trilye’nin 

sahibi Mahmure Üzmez de sohbete eşlik etti, saatler dakika, saniyeler salise oldu adeta. 

ÖZEL GÜNLERİNDE TRİLYE’DE BULUŞUYORLAR

SİVASLILARIN BALIK SEVGİSİ
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Türkiye’nin tanınmış iş adam-
larından Sami Alıcı’nın eşi 
Berna Hanım ve çocukluk 

arkadaşı Serpil Saydam Trilye’de 
bir araya gelip anılarını tazelediler.

Ünlü dans sanatçısı Coşkun 
Evcim’in kardeşi olan Serpil Say-
dam ile Berna Alıcı balığa ve deniz 
ürünlerine çok meraklılar. 

Saatlerce doyamadıkları güzel 
sohbetle çocukluk anılarını can-
landırdılar. İstanbul’da yaşayan 
Berna Hanım, Ankara’ya geldikle-
rinde tekrar bir araya geleceklerini 
söyleyerek mutlu bir şekilde resto-
randan ayrıldı. 

Gagavuzya’un 8. Başkanı seçilen Irina Vlah, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi 
Şefik Vural Altay’ın konuğu olarak Trilye’deydi. 

Çok güzel Türkçe konuşan sempatik başkan, etrafına pozitif enerji saçan bir görünümdeydi. 

Deniz ürünlerinden keyif alan Vlah, heyeti ile birlikte restorandan çok mutlu bir şekilde ayrıldı. 

ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI TRİLYE’DE 
BULUŞTU

GAGAVUZYA BAŞKANI TRİLYE’DE

Trilye’den Esintiler ...
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Hande ve Mehmet Öntürk’ün çocukları Bekir ve Yüksel ile arkadaşları Ceylin 
Soydemir’in en sevdikleri Trilye lezzetleri balık köfte ve balık kokoreç.

Hande ve Alperen Altıntaş çiftinin kızları Alya, Trilye’nin minik müdavimlerinden.

Trilye’nin Çocukları
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Özlem ve Murat Kerrar’ın kızları Minel, Trilye’nin ızgara deniz levreğini çok sevdi. 

Duygu ve Burak Köksal’ın ikiz çocukları Hira ve Güntekin, Trilye’nin çocuk oyun 
alanında eğlenmekten çok keyif alıyorlar.  
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Stephanie ve Christophe Hemmings çifti çocukları Jean ve Victor, Trilye’nin pazar günü 
müdavimlerinden. Karadeniz levreğinden yapılan fish & chips çocukların favorisi.

Hayriye Sönmez ve Murat Işık çiftinin çocukları Dicle ve Hayal, Trilye’nin çocuk oyun 
alanında keyifli vakit geçirdikten sonra balıklarını afiyetle yediler. 

Pazar Günleri Balık Yiyoruz ...
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Şükran ve Hasan Pelit çifti kızları Semiha ile özel günlerinde Trilye’yi tercih edenlerden.  
Pazar klasiğini bozmayıp balıktan sonra Mocha Mud Pie ile kutlama yaptılar.

Yıldız ve Hüsamettin Yalçınsoy çifti ve çocukları Mert Ayaz ile Merve ve Abdullah Yolcu çifti ve 
çocukları Ali Aras mutlu bir akşam yemeğinden sonra Yıldız Hanım’ın doğum gününü kutladılar.



28 

Maximillian J.W. Thomae Türkiye’ye geldiği 
günden beri yeme içme sektörümüze müt-
hiş katkıları olan, Türk mutfağına büyük 

ilgi duyan araştırmacı bir şeftir. Aşçı Milli Takımı’nın 
ilk yurt dışı yarışmalarında ekibin başında gösterdiği 
performans şeflerimizin madalya almasında etkin rol 
oynamıştır. Şu an Gastronometro’da direktörlük yap-
makta olan şef Thomae, yine kendisi gibi yeme içme 
sektörünün son yıllarda atağa kalkmasında önemli 
rol oynayan ‘Food in Life’ dergisinin sahibi Gökmen 
Sözen ile Türkiye’nin En İyi 10 Balıkçısı’nı bir araya 
getirdiler. 

SEKTÖRÜN SORUNLARI KONUŞULDU
İstanbul’un ünlü klasik balık restoranı Park Fora’nın 
sahibi Ali Rıza Yılmaz, çekirdekten yetişmiş bir dua-
yen. Lüfere duyulan ilginin diğer balıklara da duyul-
ması gerektiğini, zamansız ve usulsüz avlanmaların 
balıkçılığa vurduğu sekteyi anlattı.

Yeşilköy’ün meşhur balıkçısı Yüksel Karakız, çok ti-
tiz ve çalışkan bir işletmeci. Yemek boyunca ara ara 
restoranlarının durumunu izledi. ÖTV zamlarından 
yakınan Yüksel Bey, sigara yasağının sektöre vurduğu 
darbeyi dile getirdi.

ÜNLÜ BALIKÇILARIN  
GASTRONOMETRO BULUŞMASI

Maximillian J.W. Thomae
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Çeşme ve Alaçatı’nın en popüler balıkçısı Ferdi 
Baba’nın sahibi Murat Kabak, Ege’nin güzel bir sa-
hilinde balık restoranı işletmenin avantajlarından ve 
zorluklarından bahsetti. İçki fiyatlarının pahalı olma-
sının turistleri ülkemizden kaçırdığından şikayetçi.

Cunda’nın ünlü Bay Nihat Restoranı’nın sahiplerin-
den Volkan Bekit ise yeni neslin temsilcisi. Bir za-
manlar sallarla gidilen Cunda Adası’nın şimdi çok 
turist alan nadide bir yer olduğundan bahsetti.

Sur Balık’ın Arnavutköy’deki ünlü şefi ve işletmecisi 
Zeki Tasasız da ithal balıklar ve çiftlik balıklarıyla il-
gili yorumlarda bulundu. 

ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜKLER
Sektörde nitelikli eleman bulmak önemli bir sorun 
ama yeni yetişen genç şefler de oldukça başarılı işler 

yapıyor. O nedenle denizlerimiz balık ve deniz ürün-
leri verdikçe balık restoranları da dünya çapında isim 
duyuracak.

Sosyal medyadaki bilgi kirliliği, kendisini gurme ilan 
eden bazı kimselerin adam kayırarak, balık ve meze-
leri bile tanımadan sektöre yeni giren işletmecilerin 
moralini bozup haksız rekabete çanak tutmaları da 
konuşulan konular arasındaydı. 

Boğaz’ın ünlü balıkçısı Urcan ve Yeşilköy’ün efsanesi 
Hasan’ın da anıldığı gecede taze istiridye ile başlayan 
menüde deniz taraklarının değişik varyasyonlarına 
kadar inovatif deniz ürünleri çok özenli hazırlanmış-
tı. Istakoz brokoli dolması, mikrofiliz detoks ve ağır 
ateşte tereyağında pişirilmiş kinoa kaplı kalkan balığı 
başarılıydı. Yaprak sarmalarda sunulan üzüm bağı 
tatlısı tam bir final yaptı. 

Istakoz Brokoli Dolması Ağır Ateşte Tereyağında Pişirilmiş Kinoa Kaplı Kalkan Balığı

Deniz Tarağı Deniz ve Tatlı Su Balığı Çorbası 
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TRİLYE’DE DOĞUM GÜNLERİ
Trilye ailesi sadece konuklardan değil kendi personelinin de doğum günlerine özen gösterir. 

Akşam servisi basyamadan önce personel dinlenme salonunda görkemli bir doğum günü kut-
lanır ve özenle yapılan pasta paylaşılır. Zaman zaman kutlamalara Trilye konuklarından da ka-

tılanlar olur.
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Palamut
İSTANBUL’UN SEMBOLÜ

Balıkları lezzet sıralamasına koyunca pa-
lamutu ön sıralara koymayız nedense. 
Ama damak zevki renk katmanları gibidir. 

Kişilere göre değişir. Palamut balığının da tut-
kunları vardır, dört gözle beklerle Boğaz’a gi-
rişini. Son yıllarda “Bu özlemi biraz geciktirin, 
balıklar büyüsün daha çok yağlansın, lezzetli 
olsun” dedik, biraz dinleyenler oldu. Sonuçta 
öyle bir etkili oldu ki palamutun bollaşması-
nın. Enflasyon rakamının aşağıya çekilmesin-
de bile rol oynadı. Dinleyenlerin miktarı artın-
ca bu yıl balıkların bollaşmasına neden oldu.

ÖYKÜSÜ ÇOK
Palamut yakın ve uzak tarihte çok rol aldı. Padişah-
ların Boğaz’da balık tutma keyfini tarihten hatırlayan 
Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Kekkonen, İstanbul 
ziyaretinde balık avına çıkmak ister. Herkes seferber 
olur. Merhum sanatçı Levent Kırca eski Cumhurbaşka-
nı merhum Kenan Evren’in 12 Eylül dönemini yansıtan 
oyununda iskeleden balık tutarken paşayı kızdırmamak 
için askerlerin suya dalıp oltaya balık taktıkları ve pa-
şayı sevindirdikleri gibi konuk Cumhurbaşkanı’nın balık 
tuttuğu bölgede Deniz Kuvvetleri dalgıçlarının yanla-
rında getirdikleri çingene palamutlarını tek tek oltaya 
taktığı hep anlatılır.
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Dünyanın en ünlü şehirlerinin simgeleri vardır. 
New York’un Özgürlük Anıtı, Paris’in Eyfel’i, 
Londra’nın Big Ben Saat Kulesi gibi. Bizans’ın 
simgesini taşıyan sikkelerin üzerinde palamut 
resmi var. Bazen tek bazen çift bazen de yu-
nusla birlikte sikkelerin ters yüzündeki tanrı 
ve imparator suretleri geçici. Augustos yerine 
Tiberius, Apollon’un yerine Artemis gibi biri 
gidip diğeri geliyor. Ama kalıcı olan, değişme-
yen bir tek palamut.

Kimi sikkelerde palamutlarla birlikte 
yer alan bir başka simge olan 
yakalanmalarını da kullanı-
lan palamut sepetleri.

Bizans’ın en önemli ge-
lir kaynağı balıkçılıktır. 
Sarayburnu’na kurul-
masının nedeni de 
palamutlar! Romalı 
tarihçi Strabon şöyle 
yazar:

“Karşı kıyıdaki Khalke-
donlular (Kadıköylüler) 

fazla uzakta olmamalarına rağmen balık zengin-
liğinden pay alamazlar. Çünkü palamutlar onla-
rın kıyılarına yanaşmaz.”

Başka bir Romalı tarihçi Plinius:

“Asya yakasındaki Khalkedon yakınında, dipten 
yüzeye doğru suyun arasından parıldayan şa-
hane beyazlıkta bir kaya vardır. Palamutlar bu 
kayayı birden karşılarında görünce ürker. Sürü 
halinde, karşı taraftaki Byzantium burnuna (Ha-

liç)e yönelir. Kıyıya vurunca elle bile 
tutulur.” 

Buranın “Altın Boynuz” 
olarak anılmasının ne-
deni palamutun şeh-
rin bir numaralı gelir 
kaynağı olması. Şeh-
rin en belirgin sembo-
lü olan palamut bin-
lerce yıl sonra 
enflasyon bile düşür-

dü. Ey palamut sen ne-
lere kainsin? 

SİKKELERİN OLMAZSA OLMAZI BYZANTIUM’UN SİMGESİ
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Palamut Pilaki
Muhteşem bir lezzet. Hele altına patates tabakası ve asma 

yaprağını yerleştirirseniz, üzerine de domates ve paprika 
serpiştirirseniz yeme de yanında kal! Palamutun bu bolluğunda 
hafta sonları pişirebileceğiniz ideal bir yemek. 
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Mor Menekşe
Morlara ağırlık verdik. Çünkü lezzet ve sağlık bir arada 

olamaz mı diye yıllardır savunuyoruz. İyi bir başlangıç 
mezesi olan mor menekşe çok yakın ilgi görüyor. 
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Pancarlı Kısır
Mor yiyeceklere bir yenisi daha eklendi. Kanserin en büyük 

düşmanlarından pancar, posalı bakliyatlardan bulgur ile 
birleşince hem yakışıklı oldu hem de sağlık iksiri. 



38 

Paprika Ezme
İtalya’da yaygın olan paprika ezme mezesi, bizde de ilgi gördü. 

Zaten damağımıza yatkın olan paprika yeni bileşenlerle 
damaklarımızı mutlu ediyor. 
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Patlıcan Böreği
Anneannemizin tatları geri döndü. Çok da iyi oldu. Endüstriyel 

gıdaların anneannelerimizin verdiği sağlıklı reçetelere üstün 
gelmesine izin vermeyelim. Patlıcan ve peynir bu kadar mı yakışır 
birbirine! 
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Girit Ezme
Mezelerin içinde tahtından hiç düşmeyen Girit ezme, 

beyaz peynirdeki proteinin içki öncesi alınıp toksin 
etkilerin azalmasında rol oynuyor, lezzeti de cabası. 
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Topik
Pastırmalı humusu yorumladık, karamelize soğan 

ile zenginleştirdik, yepyeni bir tat yarattık ve 
büyük kabul gördü. Mutlaka deneyin. 



 43



44 

Limon Sorbe
Sorbe iki ayrı proteinli yemeğe geçiş öncesi verilir. Ama Trilye’de 

finale çok yakışıyor. Çünkü limon sorbe, Nirvana’ya ulaştırıyor. 
Onun üzerine hiçbir şey yenmemeli. Damakta bıraktığı tadı dakikalarca 
teneffüs etmelisiniz. Çünkü öyle bir şey! 
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Paris Dakar rallisi mi, Senegal’in ünlü futbolcuları mı ya da balıkları mı nedir bilmem 
ama uzun bir zamandır Senegal’e gitmeyi kafama koymuştum. Hayattaki farklılıkları 
arttırmak hem sağlığa iyi geliyor hem de geleceğinize yön vermede size yardımcı 

oluyor. Balıkların eceliyle öldüğünün söylendiği okyanus ülkesini ziyaret ettim.

THY’nin önem verdiği bu hatlar gelecekte ekonomimize çok yarar sağlayacak. Öyle bir 
sıcak atmosferde uçuyorsunuz ki THY’nin deneyimli pilotları, güler yüzlü kabin ekibi, 
yemekleri hiç yalnız hissettirmiyor sizi ilk kez gittiğiniz yabancı semalarda.

DOĞA HARİKASI 

SENEGAL
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: Süreyya ÜZMEZ
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PEMBE GÖLÜN TEBESSÜMÜ
Hayatımdan yıllar önce şeker ve unu çıkardım. Ama 
tuzla ilgili kesin bir karar alamadım. Yemeğin son 
aşamasında eklediğim tuzun eriyip yemeğe sihir kat-
tığını algılamak farklı bir keyif veriyor. O nedenle ilgi 
alanımdan hiç çıkaramadığım tuzun Senegal’de pem-
be gölden çıkarılışını uzun süre izledim.

İçinde yaşayan bakterilerin pigment üretmesi ile 
rüzgar ve güneşin etkisiyle pembeye dönüşen Retba 

gölü, Dakar’a 35 km mesafede. Rüzgar yoğunlaşınca 
çilekli süt görünümüne dönen gölde yılda yaklaşık 
25 bin ton tuz elde ediliyor. Geleneksel yöntemler-
le çıkarıldığı için tuzun lezzeti ve doğallığı korun-
muş. Derinliği en fazla üç metre, insan vücudunun 
batmadığı ama üç günden fazla çalışıldığında deride 
tahribat yaptığı bu gölde çalışanları gördükten sonra 
insan farklı duygulara yöneliyor. Yanı başında okya-
nus, okyanusla göl arasında tatlı su çıkıyor. Tam bir 
doğa harikası. 
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GOREE ADASININ HÜZNÜ

Goree Adası, sömürgenin siyah noktası, özgürlüğün son 
durağı olarak ibret verici bir görünümde. Sıcak insanların 
yaşadığı adada Hıristiyan ve Müslüman nüfus son dere-
ce barışçıl, huzurlu bir şekilde yaşıyor. Adanın neredeyse 
hepsi akraba.

İnsanların sınıflandırılıp odalarda bekletildiği, aşılandık-
tan sonra dönüşü olmayan kapıdan sonsuz yolculuğa çı-
karıldığı yerleri tüyleri diken diken olarak geziyor insan. 
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SICAKKANLI İNSANLAR
THY’de kaptan olan okul arkadaşım Aslan Efecik, 
öğrencilik yıllarından bu yana mütevazı ve 
insanlarla kolay ilişki kuran yapısıyla yıllardır 
gide gele, taksici Morfey, balıkçı Mamado gibi 

yerel halktan güvenilir dostlar edinmiş. Onu 
gördüklerinde neredeyse ellerine Türk bayrakları 
alıp “Hoş geldin” diye selamlayacaklar. Hepsinin 
yüzünde içtenlikli gülücükler. 
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Yeni coğrafyalar ve yeni insanlar görüp tanıma-
nın insanın ufkunu genişleteceğine ve yaşamı-
na renk kattığına hepiniz katılırsınız. Ve yine 

gezilerin yaşama açılan pencereler olduğunu sizler de 
kabul edersiniz.

Sizleri bu kez çok farklı bir deneyime ortak olmaya 
davet ediyoruz.  Yarı vahşi Camargue Atlarını, fla-
mingoları ve harika bir doğayı keşfe davet. Öyle ki, 
ressam ve yazarlar için bir ilham kaynağı olan Roy 
Campbell’in “ Camargue’deki Atlar” adlı şiirine konu 
olan bir coğrafyayı keşfedeceğiz bu kez.

Camargue’nun atları çok meşhurdur. Siyah boğalar, 
beyaz atlar, pembe filamingolar ve Avrupa’nın tek 
kovboylarının yaşadığı, tuz düzlüklerini de kapsayan 
20 bin dönümlük romantik bir bölgedir Camargue.

Camargue deyince, birçoğunuzun aklına beyaz atlar 
gelir. Fotoğrafa merakı olsun olmasın herkesin Ca-
margue Atlarını fotoğraflamayı istediğini biliriz. Do-
ğanın ve manzaranın görsel şöleni ve çok sayıda kuş 
türünün bulunduğu bölge ruhunuzu zenginleştir-
mek için adeta bir cennettir. Klasik bir söz ama boşu-
na dememişler Camargue’yi görmeden ölme diye… 

Beyaz Camargue atları saçlarını savurarak koşarken 
onları fotoğraflamak tüm fotoğrafseverlerin düşüdür. 
Rüzgarı delerek koşan bu atların koşarken yarattıkla-
rı ahenkle ve asaletlerine hayran kalmamak mümkün 
değil.

Flamingo’ların harika  görüntülerini fotoğraflarken 
yaşayacağınız hissin anlatımının olamayacağını bu 
hissi yaşadıktan sonra ancak anlayabiliyorsunuz.

Ayrıca, sezona göre renk değiştiren  sazlıklar, kanal 
boyundaki sarı zambaklar, yalıçapkınları, boğalar bu 
gezinin  diğer ilgi çekici güzellikleri olacak.  

BEYAZ ATLAR ve PEMBE FLAMİNGOLAR DİYARI

Camargue
YAZI: Abidin Lütfi DEMİR
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Recep Peker  Tanıtkan’ın  Objektifinden

MAVİNİN AYDINLIĞI VE 
YALNIZLIK SENFONİSİ

Mavinin derinliklerinden hafif ışık yansıyor.

Ayın yansıması da diyebiliriz.

Bu bir gece senfonisi değil yalnız.

Çünkü mavinin kendi aydınlığı bir başkadır zaten.

Bir Martı. Tek bir martı, o da yalnız kalmış herhalde, 
gecenin içinden şarkısını belki yalnız söylüyor.

Bir adam, gecenin karanlığından sıyrılmış gelmiş 
gibi.

Yorgun ve yalnız.

Küçük motosikletini  kıyıya park etmiş ve yere 
çökmüş. Bir iş dönüşünün yorgunluğu ve yalnızlığı 
belki de.

Kıyıya yaklaşan balıklara yem atmak istiyor da 
olabilir tutmakta belki de denizin sıcaklığı ile elinin 
yalnızlığını gidermek istiyor.

Kara, deniz ve hava. Doğanın bütün sıcaklığı, 
mavide buluşmuş gibi.

Ayın ışığının, Martı da yansıması, ya da beyaz 
Martının, onları seyreden, özgür uçuşu.

Yalnızlığının içinde özgür Martı. Belki bir balık 
peşinde, denizin yüzeyine süzülmek üzere.

Ama adam yorgun, bu yorgunluk adeta metale 
de yansımış, motor da yorgun. Birlikte bir metal 
yorgunluğunu yaşıyorlar.

Ancak gerçek olan ise, yalnızlıkları.

Martının sessiz şarkısına, acaba yorgun adam bir 
şiirle katılabilirmiydi.

Onu siz görebiliyor musunuz?

Ya da dilinizden bir dizeler yumağı, bu maviliğin 
içine akıyor mu? 

Yılların Bakışından Süzülenler / İsmail BAYER
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Recep Peker  Tanıtkan’ın  Objektifinden
Yılların Bakışından Süzülenler / İsmail BAYER



54 

Bağımsızlık sonrasında Kazakistan’ın ilk başkenti 
olan Almatı, 3 milyona yaklaşan nüfusuyla ülkenin 
en büyük kenti. Orta Asya’nın en güzel şehri olduğu 
söylenen Almatı, çekici bir kültür ve turizm merkezi.

KAZAKİSTAN’IN EN BÜYÜK ŞEHRİ

Almatı



 55

Almatı, Kazakistan’ın güney-doğusunda, 
Alatau dağlarının eteklerinde yer alıyor. 
1997 yılına kadar Kazakistan’ın başken-

ti olan Almatı, bu ünvanını Astana’ya devretmiş 
olsa da, ülkenin kalbi, ekonominin kilit noktası ve 
önemli bir eğitim merkezi olmaya devam ediyor. 
Bir çok değişik etnik grubun bir arada yaşadığı bu 
tarihi kenti Orta Asya’nın en güzel şehri olarak ni-
teleyenlerin sayısı az değil.

Almatı şehrinin tarihi milâtdan 1000 yıl öncesi-
ne kadar gidiyor. İlk çiftçiler, o tarihlerde buraya 
gelip yerleşmişler. Daha sonra, M.Ö. 700’lü yıl-
lardan itibaren, Saka’lar gelmiş. Bugün yapılan 
arkeolojik araştırmalarda, Saka’lara ait pek çok 
eser gün ışığına çıkartılmış bulunuyor. Özellikle, 

Issık Kurganı’nda bulunan “Altın Adam” giysi-
si çok ünlü. İpek Yolu üzerinde önemli bir şehir 
olması nedeniyle Orta Çağ’da büyük bir gelişme 
gösteren şehir, bir tarım ve ticaret merkezi haline 
dönüşmüş. 13. yüzyılda yazılmış bir kitapta, adı 
“Almatu” olarak geçiyor. Ancak, daha sonraki yüz-
yıllarda, İpek Yolu başka güzergâhlara kaydığı için, 
şehirde bir duraklama dönemi görülüyor.

1800’lü yıllarda Ruslar, buraya bir askeri üs kur-
muşlar. Üssün etrafına Kazaklar, Ruslar, Ukraynalı-
lar ve Tatar tüccarlar yerleşince, kalabalıklaşan şeh-
rin adı Verni olmuş. 1921’de ise, şehir Alma-Ata 
adını almış. Şehrin 20. yüzyıldaki gelişmesinde ve 
büyümesinde, Türkistan-Sibirya demiryolunun ta-
mamlanmasının önemli rol oynadığı anlaşılıyor. 
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Anıtlar ve Heykeller Şehri
Almatı, canlı alışveriş merkezleri, şık restoranları 
ve otelleri, göz alıcı meydanları ve renkli gece ha-
yatı ile dinamik bir kent. Bu keyifli şehirdeki bir 
çok binada rengârenk aydınlatmalar  yapılıyor, 
özel günlerde de havai fişek gösterileri düzenleni-
yor.

Şehir merkezi son derece planlı inşa edilmiş. Çok 
geniş caddeler, bulvarlar, meydanlar ve  görkem-
li ağaçlar şehri süslüyor. Şehrin neredeyse yarısı 
parklar, bahçeler, havuzlar ve ilginç heykellerle be-
zenmiş. Ana caddelerde görülen, genellikle tek tip, 
yan yana dizilmiş, depreme dayanıklı ve oldukça 
sade 4-6 katlı binalar, Sovyet mimarlık anlayışı-
nın bir yansıması. Eski ve modern evleri bir arada 
görmek mümkün. Kenar mahallelerdeki tek katlı 
evler hariç, Almatı’daki bütün binalar merkezi sis-
temle ısınıyor. 

Şehrin ana meydanı olan “Respublika (Cumhuri-
yet) Meydanı”, resmî törenlerin, bazı spor etkin-
liklerinin ve halk eğlencelerinin yapıldığı bir alan. 
Meydanın merkezinde, 18 metrelik bir dikilitaş 
olan “Bağımsızlık Anıtı” yer alıyor. Anıtın tepe 
noktasında, ünlü “Altın Adam”ın birebir kopya-
sı ve bir de kanatlı “Pars” heykeli var. Bu figür-
lerin her ikisi de Kazakistan’ın ulusal sembolü. 

Dikilitaş’ın eteğinde de, “Gök Baba”, “Toprak 
Ana” ve “Tay üzerinde çocuk” heykelleri bulunu-
yor. 

Meydanın doğu kıyısında ise, 200.000’den fazla 
kültür objesinin sergilendiği Kazakistan Merkez 
Devlet Müzesi yer alıyor. Masmavi kubbeleriy-
le dikkat çeken Müzeyi, klâsik ve yerel müzik 
topluluklarının konserleri eşliğinde gezerek Ka-
zak kültürünü ve tarihini tanıyabilirsiniz. “Altın 
Adam”ın, saf altından örülmüş giysisinin bir kop-
yası da burada.

Almatı’da birçok müze, tiyatro, opera-bale salo-
nu ve sanat galerisi var. Örneğin, “Dostık” cad-
desinde, önünde ünlü Kazak şair ve yazarı Abay 
Kunanbay’ın heykelinin yer aldığı Cumhuriyet 
Sarayı bulunuyor. Dış ve iç mimarisi ile eşsiz bir 
güzelliğe sahip olan saray, aslında ülkenin en ünlü 
konser salonu. Balkonsuz ve galerisiz olarak, antik 
tiyatro tarzında yapılmış olan salon, 3000 seyirci 
kapasiteli. Fuayenin tavanında asılı, Bohemya kris-
talinden mamul 7,5 ton ağırlığındaki dev avize he-
men dikkat çekiyor.

Almatı’nın en büyük park alanı olan Panfilov 
Parkı, Gogol ve Kazibek caddeleri arasında yer 
alıyor. Buraya, 2.Dünya Savaşı sırasında vatanları 
için ölen Kazakistanlı askerlerin anısına “28 Mu-
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hafız Parkı” da deniliyor. Zaten, Parkta, 2.Dünya 
Savaşında yaşamını yitirenlerin anısına sürekli ya-
nan bir meşale de var. Komutan Panfilov’un adını 
taşıyan parkın içindeki üç katlı St. Voznesensk 
kilisesi, sarı-beyaz gövdesi, bakımlı dış cephesi, 
rengârenk kubbeleri ve göz kamaştırıcı vitraylarla 
süslü iç mekanıyla turistler için sevimli bir tablo 
oluşturuyor. Ünlü mimar Zenkov tarafından 1904-
1907 yılları arasında inşa edilen kilise, tek bir çivi 
kullanılmadan ahşaptan yapılmış. Parkın diğer 
yanında ise, geleneksel Kazak enstrümanlarının 
sergilendiği Müzik Aletleri Müzesi var; Rus ve 
Çin mimari stillerinin karışımı olan bu yapı da bir 
ahşap mimarlik anıtı. Eğer, Parkın karşısına geçer-
seniz, karşınıza “Arasan Hamamı” çıkıyor. Artık 
seçim size kalmış: ister Rus, ister Türk, isterseniz 
Fin usulü yıkanabilirsiniz.

İpek Yolu
Almatı’nın ünlü caddelerinden Tole Bi, üzerindeki 
alışveriş merkezleri, bankalar ve çeşitli iş yerleri ile 
oldukça canlı ve popüler. Ama daha da renkli bir 
atmosfer isteyenlerin “İpek Yolu”na gitmeleri ge-
rekiyor. Kazak dilinde, İpek Yolu, “Zhibek Zholy” 
olarak söyleniyor. Zhibek Zholy, Almatı’daki ünlü 
bir caddenin adı. Çok canlı olan bu caddenin bir 
bölümü yayalara ait. Sağlı sollu ünlü mağazalar, 

cafe’ler ve sokak ressamları göze çarpıyor. Burası, 
hediyelik eşya almak için de çok ideal bir yer. İlk 
göze çarpanlar, keçe çantalar, dombra denilen iki 
telli saz,  kalpak, ipek şallar gibi yerel ürünler olu-
yor. Açık ya da kapalı pazarlara da mutlaka uğra-
mak lâzım. Zhibek Zholy üzerindeki Yeşil Pazar, 
şehrin en büyük pazar yeri. İçinde yok, yok. Hele, 
devasa büyüklükteki açık et reyonları gerçekten 
şaşırtıcı.

Almatı, kadın tramvay vatmanları, çok ucuz şehir 
içi ulaşımı, eski troleybüs ve otobüsleri, Nevruz 
kutlamalarında kurulan yurtları, herkesin başında 
görebileceğiniz kalpak ve şapkalar, cadde, pasaj ve 
pazarlarda elinden gazete-kitap eksik olmayan sa-
kinleri, aylarca süren kar beyazlığı ve sokak müzis-
yenleri ile çok samimi bir şehir. Aynı zamanda, çok 
sayıdaki üniversitesi ile, önemli bir eğitim merkezi. 
Şehirden 5-6 km uzaklıkta “Kök Töbe”, yani Gök-
tepe yer alıyor. Burası bir sayfiye yeri. Şehir merke-
zinden, teleferik ile çıkılabiliyor. Kök Töbe’de ko-
caman bir elma heykeli var. Malûm, Almatı, 
“elmalık” demek ve şehir elmalarıyla meşhur. Dün-
yanın, en büyük elması da (karpuz büyüklüğün-
deymiş) bu bölgede görülmüş. Almatı’nın kuşbakı-
şı seyredilebileceği Kök Töbe’de yürüyüş 
parkurları ve 509 tür değişik cinsin yaşadığı bir 
hayvanat bahçesi bulunuyor. 
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Uğur Şengül
SANATLA GEÇEN BİR ÖMÜR



 59

K işiler belli bir mesleğin mensubu olabilir. 
Ama yaşamını meslek olarak seçtiği konu-
nun içine hapsetmek bir yana, onu taçlan-

dıracak ek uğraşlarla da mesleğine prestij katabilir. 
Uğur Şengül, askerlik mesleğini, yıllardır sürdür-
düğü sanatsal etkinlikleri ile at başı yürütmüş, bu 
alanda yaptıkları ile dikkatleri sürekli üzerinde top-
lamış ender kişilerden biri.

Özellikle emekliliğini izleyen dönemde, resim sa-
natı Uğur Albay’ın yaşam biçimi haline gelmiş. Sü-
rekli araştıran, inceleyen ve yeni keşfettiği her şeyi 
büyük bir titizlikle uygulayan, yaratıcı yönüyle de 
takdir toplayan bir sanatçı…

Rengin, resim sanatının en önemli unsuru olduğu-
nun bilincinde.  Yapıtlarında daima etkileyici renk-
leri, huzur veren bir potada eriterek, tuvaline yansı-
tıyor. Pastel renklerinin arasında serpiştirdiği sıcak 
ve soğuk renklerle yarattığı armoni, yapıtlarında ilk 
etapta dikkat çekiyor.

Konu çeşitliliği, Uğur Şengül’ün karakteristiği. Fır-
çayı eline aldığında, planlamasını çok önceden 
yaptığı kompozisyonu, şiirsel bir anlatımla tuvaline 
yansıtıyor. Titizliğinin temelinde, askerlik mesleğin-
den gelen alışkanlıkların etkili olduğu kuşkusuz.
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Resim sanatında sürekliliğin ne denli önemli oldu-
ğunu, çalışma temposu ile ortaya koyuyor. Başarı-
nın ve yol almanın temel koşulunun sürekli çalışma 
olduğunun bilincinde. Bu nedenle ara vermeksi-
zin sürdürdüğü çalışmaları, her seferinde iyiye ve 
daha iyiye yönelmiş.

Maren çalışmalarının ayrıcalıklı bir yeri var. İs-
tanbul Boğazı, yatlar, sandallar, tekneler, Uğur 
Albay’ın gözdeleri. Bu çalışmalarında dikkat çeken 
unsurların başında, gökyüzünü kullanış ve değer-
lendiriş biçimi geliyor. Gök onun için hiçbir zaman 

geri plandaki bir boşluk değil, resme değer katan 
önemli bir alan... Göğü bir denge unsuru olarak 
kullanması, en önemli özelliklerinden.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca düzenlenen  
Deniz ve İnsan konulu yarışmalı resim sergisinde 
izlediğimiz “Gece Yatlar” isimli yapıtı, resim sanatı-
nın tüm inceliklerini içeren bir başyapıt niteliğinde.

Gelecek günlerin Uğur Şengül için aydınlık günler 
olacağında kuşku duymaksızın, yolun açık olsun 
Albayım diyorum.

Erkan GENİŞ (Ressam)
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YAZI: Alper MAÇKAN (Turizm Yazarı)  •  FOTOĞRAFLAR : Recep Peker TANITKAN

Şifa veren eller şimdi “ŞİFAGER”de… Size çok yakın… Çinli uzmanların katkıları ile 
sağlığınız dengelenecek, uyumsuzluklar varsa sizi terk edecekler ve yenileneceksiniz…

Geleneksel Çin tıbbı insanların bozulmuş den-
gelerini yeniden sağlamak için tasarlanmış 
olan amaca yönelik bir grup müdahaleye 

dayanır. Akupunktur, diyet düzenlemesi, bitkisel 
ilaçlar, masaj, terapetik egzersiz klasik Çin tıbbının 
tedavi yöntemleridir.

Bu tedavi yöntemleri, Batı tıbbı tarafından hastalık-
ların tedavi yöntemleri olarak tarif edilmiştir. Oysa, 
geleneksel Çin tıbbında, uyumsuzluk ya da dengesiz-
lik sorunları olarak görülmüştür. Geleneksel Çin tıb-
bı pratisyenleri arasında çok çeşitli düşünce okulları 
olsa da temelini beş Taocu aksiyom oluşturur.

-İnsanlarda dâhil olmak üzere evreni yöneten doğa 
kanunları vardır.

-Evrenin doğal düzeni doğal olarak uyumludur ve 
çok iyi düzenlenmiştir. İnsanlar evreni yasalarına 
göre yaşadıklarında evrenle ve doğal çevre ile uyum-
lu yaşarlar.

Ş İ FA  V E R E N  E L L E R

-Evren dinamiktir. Evrende değişmeyen tek şey deği-
şimdir. Durgunluk evren yasasının karşıtıdır ve Batı 
tıbbında hasta olarak adlandırılan olguya neden olur.

-Tüm canlılar birbirine bağlıdır.

-İnsanlar çevrelerine çok yakından bağlıdır ve çevre-
lerinin bütün yönleri tarafından etkilenir.

Tedaviler ve uygulamalar eğitimli Çinli uzmanlar ta-
rafından gerçekleşmektedir.

Prof. Dr. MAMYTHANULY Yerlan Alternatif  Tedavi 
Uzmanı

Mrs. WANG Meırong- XIAN Vücut ve  
Ayak Bakımı Bölümü

Mr. ZHANG Weı XIAN Vücut ve  
Ayak Bakımı Bölümü

Mr. QI Qıang SHIJIAZHANG XINHUA  Çin ve Batı Tıbbı

Yüzyıllar boyunca şifa veren bir felsefe…
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  Refleksoloji Masajı (Çin el ve ayak masajı)
Aslında sağlığınız ayaklarınızın altında, yani tabanınızda… Refleksoloji bir ayak masajı değil, 
masajın çok ötesinde kadim Çin geleneğinin en gözde ve çok özel tedavi sanatıdır. Tüm dünya 
bu sanatı yakından tanımakta olup, ülkemizde de yeni yeni tanınmaya başlamıştır. Hepimizin 
bildiği gibi rahatsızlıklarımızın pek çoğu stresle ilişkilidir. Korku, endişe, üzüntü, keder ve tüm 
olumsuz duygular ve karamsarlığımız bedenimizde dengesizlik yaratır. El, kulak ve vücudun 
tüm bölgeleriyle bağlantılı, ayakta bulunan 7000’in üzerindeki sinir noktasını uyaran refleksoloji, 
beynin ilgili organları tetiklemesini sağlar. Böylece vücudun kan dolaşımına ve tüm organlarına 
etki ederek serbest enerji akışını gerçekleştirir.

  Klasik Vücut Masajı

Parmakların dairesel hareketleri, yumuşak do-
kunuşlar ve sert vuruşlar… Bu yöntemde amaç; 
tamamen doğal hareketlerle bedenin enerji ka-
nallarının açılması, vücudun rahatlaması…

Öncelikle; düzenli seansların sonucunda kan 
basıncını düzenlediğini, kronik kas ve eklem 
ağrılarının azaldığını, kulunçların gevşemesini 
sağladığını gözlemleyeceksiniz. Klasik vücut ma-
sajının, yorgunluk ve stresi uzaklaştırmanın yanı 
sıra olumlu düşünmenizi ve zindelik sağladığını 
fark edeceksiniz.
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  Geleneksel Çin Ayak Bakımı

Geleneksel Çin ayak bakımı, ayakların 
hem sağlık, hem de estetik açıdan iyi 
durumda olmalarını sağlamak için yüz-
yıllardır uygulanmakta olan doğal yön-
temlerden bir tanesidir.

Yüksek topuklu, dar ve sivri burunlu 
şık ayakkabıları giymek, sert zemin-
lerde yürümek, iş yaşamında gün boyu 
ayağımızdan hiç çıkmayan ayakkabı-
lardan ayaklarımızın çektikleri… Üs-
telik bilinçsiz uygulanan pedikürler... 
Ve sağlığını yitiren, formu, görüntüsü 
bozulan ayaklarımız…

Tırnak batması, nasır, siğil, tırnak-deri 
mantarı ve terlemeye bağlı oluşan çeşit-
li ayak sorunlarını önlemek için yapı-
lan keyifli, ferahlatıcı bu şifalı bakımı 
kesinlikle yaptırmalısınız.

  Biyoenerji
Biyoenerji, vücudumuzdaki yaşam 
enerjisidir. Tüm canlılarda biyoener-
ji mevcuttur. Kozmik enerji tepeden 
girer ve çakralar aracılığı ile bedenin 
çeşitli bölgelerine dağılır. Fazlası el ve 
ayaklardan vücudu terk eder. Enerji 
kanallarının kapalı olması durumun-
da, enerji dağılamayacağı için o bölge 
beslenemez ve hastalık kaçınılmaz olur. 
Enerjisi güçlü olan kişilerin bunu zayıf 
olan kişilere aktarmasına “Biyoenerji” 
denir. İnsan elinin şifa verici olduğu 
sadece bu yöntem ile iyileştirmenin 
mümkün olduğu bilinmektedir.

Biyoenerji uygulaması ya da tedavisinin 
öncelikli faydalarını bilmekte yarar var:

Depresyon, uykusuzluk, panik atak, 
korku, dikkat eksikliği, unutkanlık, 
konsantrasyon bozukluğu, el ve ayak-
larda terleme, migren atakları, strese 
bağlı şikayetler...
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  Çin Meridyen (can kanalları masajı)
Geleneksel Çin tıbbı tedavilerinde 5000 yıldan bu yana uygulanan Çin Meridyen Masajı; bedeni, zihni ve 
ruhu bir bütün olarak ele alan ve sadece bedenimizi değil, ruhumuzun da rahatlatan özel bir yöntemdir. 

Geleneksel Çin tedavi yöntemlerinin felsefesini içinde barındıran ”Meridyen Tedavisi” sayesinde içeride 
neler oluyorsa, dışardan da görünür ve ”dışarıdan neler yapılıyorsa içeriyi etkiler” sözünü temel alır. İç 
enerji ile dış dünyadaki enerjinin etkileşimini arttırır. 

Meridyen uygulamasında denge, evrenin vazgeçilmez kuralıdır. 

Meridyen Masajı, sinir ve dolaşım sistemi ile kas-kemik sorunlarının çözümüne yardımcı olur.  Duygusal 
bakımdan insanın dinç, sağlıklı, huzurlu hissetmesini sağlar. Can kanalları aracılığı ile yaşam enerjisin-
den uzaklaşmış bölgelere yeniden enerji akışını sağlar.

  SOQI BED (Kızıl ötesi yatak)

Eşsiz “çoklu enerji metodu” kullanarak sağ-
lıklı ve zinde bir yaşam için geleneksel doğal 
tedavi yöntemleri ile yüksek teknolojiyi bir-
leştiren bir uygulama… Tamamlayıcı, yar-
dımcı sağlık cihazlarıyla bedenin zayıf düş-
müş bölgelerinde bozulmuş hücre yapısını 
canlandırıp, iyileştirmek ve metabolizmanın 
içsel iyileştirici gücünü harekete geçirmek, 
ruhsal olarak arınmak, yenilenmek ve genç 
görünmek de istiyorsanız…

SOQI BED şifa veren çoklu enerji ile yapılan te-
davilerle vücudun doğal iyileştirici gücünü ye-
niden kazanmanız için ŞİFAGER’e gelmelisiniz.

ŞİFAGER: Birlik Mah. 408.Sk. No.4 Çankaya-ANKARA • T: 0 312 441 2488 • info@sifager.com • facebook.com/sifager
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Birkaç yıl öncesine kadar Kalsiyum takviyesi ile  
ilgili (Ca) olarak ne kadar çoksa o kadar iyidir  
tezi yaygındı. Bu şekilde osteoporozu (kemik 

erimesi), yaşı ileri gruplarda hafif düşmeler sonrası 
olan kırıkları daha iyi kontrol edebildiğimizi düşünü-
yorduk.

Ne yazık ki yeterli Vitamin D olmayan ortamda Kal-
siyum takviyesinin kemik kırılmalarına olumlu etkisi 
yok denecek kadar azdır. 

Bugün için öneriler primer takviye olarak Vitamin  
D alınması onun yanında doğal olarak kalsiyumdan 
zengin beslenme şeklindedir. Günlük  ihtiyacımız  olan 
kalsiyum iyi  bir beslenme  ile problemsiz sağlanabilir. 

2011 yılında yapılan bir yayına göre Avrupa`da  yaşayan 
insanların tahminin %50’sinde Vitamin D eksikliği ol-
dugunu varsaymıştır. Hatta Zürih`ten gelen bu araştır-
mada 65 yaş üzeri 844 kalça kırığı ile gelen hastalarda 
endişe verecek boyutta Vitamin D eksikliği görülmüş-

tür. Hastaların %81’inde Vitamin D eksikliği görülmüş 
(<50nmol/l, <20ng/ml)  bunların %45’inde ağır Vitamin 
D eksikliği (<25nmol/l, <10ng/ml) görülmüş.

2012 yılında New England Journal of Medicine’da 
yapılan bir toplu analizde (11 çift kör araştırma) 65 
yaş üzeri 31022 Erkek/Kadın denekte sadece günlük 
800 İE’lik Vitamin D takviyesi ile kırık riskinin an-
lamlı olarak azaldığını gösterebilmişlerdir (kalça kırığı  
%30; omurga kırığı % 14 ). 

Kalsiyumun aksine Vit D’nin doğal yolla takviyesi  eks-
kikliğinde biraz zordur. Çünkü her gün 20 yumurta 
ya da bir ögünde iki porsiyon somon gibi yağlı balık 
tüketmek çok pratik değildir. 

Vücudun Ultraviyole B ışınları etkisi ile ürettiği Vita-
min D miktarı  çeşitli faktörlerin etkisine bağlı olarak 
artabilmekte (mevsim, güneş ışığı alma zamanı, güneş 
koruyucu kullanma ve yaşa bağlı faktörler). Dahası 
en çok Vitamin D eksikliği görülen yaşı ileri insanlar  

Doç. Dr. B. Nazan WALPOTH
Bern Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
nazan.walpoth@insel.ch

Vitamin  Eksikliği  
Bende Olmaz Demeyin!



 67

güneşi pek sevmedikleri  gibi güneş aldıklarında Vita-
min D üretimleri gençlere göre 4 kat daha azdır.  

Bütün bu bilgilerin ışığında Avrupa’da sağlık örgütleri 
Vitamin D eksikliği ile mücadele etme kararı aldı. Çün-
kü Vitamin D eksikliğinin sonuçları olan kırıklar hem 
hastalara/ailelerine,  hem de devletlere büyük sıkıntılar 
getirmektedir. Buradaki hem de İnsanların %97’sin-
de Vitamin D eksikliğinin artık görülmemesini sağla-
mak. Hedef sınır değer olarak ise 25-hidroksi-Vitamin 
D değerleri >50nmol/l (20 ng/ml) olarak belirlendi.  
Bu arada kırık önleyici değerin >75nmol/30 ng/ml üze-
ri olduğunu hatırlatmakta yarar var. Bu sayılanlar geniş 
halk kitlelerine koruyucu hekimlik kapsamında öneril-
mektedir. Amaç Vit D değerlerini (25-hidroksi-Vitamin 
D) ölçmeden takviye sağlamak (zehirlenme seviyesine 
gelmeden!). Bu takviyenin nasıl olacağı  özellikle risk 
gruplarında daha önemli (toksik sınır dikkate alınma-
lı). Çünkü ekstra dozaj gerektirebileceğinden daha 
önce Vitamin D ölçümünün  önemi vurgulanmakta.

Risk grupları derken yaşlılar, Osteoporozu olanlar 
(kemik erimesi), kilolu adipöz olanlar, sindirim siste-
mi emilim bozukluğu olanlar, cilt rengi koyu olanları 
sayabiliriz. Bunun yanında bazı hastalıklarda da daha 
sık  Vit D eksikliği görülebilmektedir. Örneğin koroner 
arter hastalığı, kronik enfeksiyonlar, multiple skeroz ve 
depresyon. Hatta Vitamin D değerleri yüksek olanlarda 
kolon kanseri oranın daha yüksek olduğu takviye ile 
ise bu oranı azaltmanın mümkün olmadığını gösteren 
yayınlar var. Sonuçta Vitamin D eksikliğinin aslında 
iyi olmayan bir sağlık halinin göstergesi olduğu 
düşünülmektedir. 

Kanıta dayalı olarak Vitamin D’nin kullanıldığı durum-
lara gelince:  raşitizmden korumak için bebeklerde, ke-
mik erimesi olanlarda, böbrek yetmezliği olanlardır. 

Eksiği olanların (orta ve ağır eksiklik) o eksiklikleri  
oranında takviye yapmaları gerektiğinden  takviye do-
zajı artırabilir, Vitamin D’nin fazlasının zararlı olabile-
ceğini unutmamak, bunu doktor kontrolünde yap-
makta büyük önem vardır.  

SAĞLIK
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Uzmanlar her gün 1 tane acı biber yemeniz gerekti-
ğini söylüyor!

İçeriğindeki vitamin, kalsiyum ve potasyum nedeniy-
le en sağlıklı besinler arasında.

 Vücudun betakaroten ihtiyacını tek bir besinle 
sağlayan acı biberden günde 1 kez yemeniz ye-
terlidir. C vitamini açısından zengin olan acı biber 
vücudun dayanıklılığını arttırarak gribe karşı vü-
cudunuzu koruma altına alır.

 Doğal maddesi capsaicin olan acı biber ağza değ-
dirildiği anda yakıcı bir his uyandırır. Bu his sa-
yesinde sinirler yumuşayarak beyinde endorfin 
salgılar. Beyin bölgesinde salgılanan endorfin vü-
cutta ağrı kesici etkisi oluşturur.

 Üniversiteler tarafından yapılan araştırmalarda acı 
biberin yenmesi sonucunda trigliseritlerin düş-
mesi gözlenmiş bunun sonucunda da kötü koles-
terolde azalma görülmüştür.

İŞTE ACI BİBERİN  
SAĞLIĞA FAYDALARI
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 İçerisinde C vitamini, betakaroten ve antioksidan 
bulunmasından vücudu kansere ve kalp krizi ris-
kine karşı korur. Dolaşımın hızlanmasında etkili 
olan acı biber felç geçirme riskini en aza indirir.

 Midedeki mikropların ölmesinde etkili olan acı 
biber mide rahatsızlıklarında en çok görülen ül-
serin ilerlemesini önler.

 İştah açıcı olarak çok tercih edilmese de acı biber 
iyi bir zayıflatıcıdır. Kabızlık sorununun önlen-
mesinde etkili olan acı biber aynı zamanda meta-
bolizmanın hızlanmasını sağlar.

 Solunum zorluğu yaşayanlarda etkili olan acı bi-
ber, balgam söktürür ve kronik bronşit rahatsız-
lıklarında etkilidir.

 Sindirim salgısını arttıran acı biber iştah açması 
sayesinde sindirim daha rahat olmasını sağlar.

 Lif açısından zengin olan acı biberden günde 1 
tane yiyerek kabızlık sorununuzu önleyebilirsiniz.

 Kanserli hücrelerin öldürülmesini sağlar yani do-
ğal bir kemoterapi görevi görür.

 Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

 Yağ yakma özelliği sayesinde kolay zayıflamaya 
yardımcı olur.

 Kan dolaşımını hızlandırır.

 Grip mikrobunu önleyerek nezle ve soğuk algınlı-
ğı olmanızı önler. 

ACI BİBER NE ZAMAN  
ZARARLI OLUR?

 - Fazla tüketildiğinde hemeroid 
rahatsızlıklarında zorlanma oluşturur.

 - Ülser sorunu bulunanlar aşırı acı 
biber tüketmemeliler.

 - Acı biber yiyenlerde sinirlilik bir 
nebze daha fazladır
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Dr. Zeynel Abidin, Honorary Consul of Spain at İzmit, and one of Turkey’s well-known businessmen, is an 
exceptional person who loves his country, having played a highly important role in increasing the trade 
volume and developing the relations between Spain and Turkey.  

On 22 September 2016, when he received the Order of Civil Merit of Spain, I felt greatly proud and elated on 
behalf of our country as I listened to the speech of His Excellency Rafael Mendivil Peydro, the Ambassador of 
Spain to Turkey. Meeting at Trilye with the Ambassador of Spain a day before the ceremony, Zeynel Abidin Erdem 
and the Ambassador had a greatly pleasant evening and conversation accompanied by seafood. Leaving the 
restaurant happy and content, they said that they plan revisiting Trilye at the earliest occasion. 

PRESIDENT OF BOSCH TURKEY AT TRİLYE

OUR ELATION AT ZEYNEL ABİDİN ERDEM’S 
ACHIEVEMENT

Steven Young, the President of Bosch Turkey and Middle East, one of world’s leading technology 
and service suppliers, was recently at Trilye. Young, who is in charge of 17 countries, and also 
quite fond of seafood, spent a pleasant evening together with Sıtkı Öztuna, one of Ankara’s 

succesful and well-known businessmen; Ahmet Kaynak, a contractor who has distinguished with 
his succesful business endeavors abroad; and Yasin Akdere, Director of Government and Foreign 
Relations at Bosch Turkey and Middle East.

An executive who is thoroughly dedicated to his work, Young noted during the evening that Bosch 
products are not limited to white appliances, and that they can be found in every area of our lives.

Leaving the restaurant in a content mood together with his friends and colleagues, Young said that 
he plans to come to Trilye once again during his next visit to Ankara. 

FAMOUS PEOPLE VISIT TRİLYE
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His Excellency Alberto Gonzales Casals, the Ambassador of Cuba, sees Turkey as a second 
home. An avid lover of seafood, the Ambassador also enjoys the rakı with his cigar, leading us 
to see him almost as one of our compatriots! Frequently visiting Trilye together with Honorary 

Consul Ömer Lütfü Avşar, a renowned lawyer, the Ambassador is a highly-liked personality, admired 
by many for his warm-hearted and humble character. 

CUBAN NIGHT AT TRİLYE

Irina Vlah, who was elected as the 8th Governor of Gagauzia, was Trilye as the guest of Ambassador 
Şefik Vural Altay, the Director General of Bilateral Political Affairs.  

The highly sympathetic and engaging governor, who speaks Turkish fluently, radiated positive energy 
throughout the evening. 

Vlah, who enjoys seafood, later left the restaurant in a good mood together with her accompanying 
delegation. 

GOVERNOR OF GAGAUZIA VISITS TRİLYE
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Mehmet Soytürk, the Group Manager of Özaltın İnşaat, and his elegant wife Füsun Soytürk, 
always prefer spending their special days and occasions at Trilye together with their daughter, 
Duygu. The Soytürk family are quite choosy when it comes to seafood. 

HEARTS MEETING AT TRİLYE

It sometimes seems as if Gürbüz Çakılcı will eventually decide to rent table number 43 at the New Trilye 
for the entire year! Spending pleasant times at the restaurant whenever he is in Ankara, the Çakılcı 
family are an inseparable part of Trilye. I have always admired – and even envied – their gusto in life, as 

well as their humbleness. Gamze Demirağ and Barış Seyhan duo, as well as Eda, the daughter in law of 
the Çakılcı family, are all people who are most fond of Trilye. 

SUNDAY PATRONS OF TRİLYE

FAMOUS PEOPLE VISIT TRİLYE
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Berna Alıcı, the wife of Sami Alıcı, one of Turkey’s well-known businessmen, met with her 
childhood friend Serpil Saydam at Trilye, where they refreshed old memories.

Serpil Saydam – who is also the sister of famous dance artist Çoşkun Evcim – and Berna 
Alıcı are both fish and seafood enthusiasts. Having a pleasant conversation that lasted many hours, 
they relived their nostalgic memories of childhood. Mrs. Alıcı, who lives Istanbul, left the restaurant 
highly pleased, saying that she and her friend are looking forward to meeting again the next time 
she visits Ankara. 

CHILDHOOD FRIENDS MEET AT TRİLYE

What does three persons from Sivas do when they come together? Well, since they won’t be listening 
to touching and poignant türküs – or traditional Turkish folk songs – at Trilye, they will most probably 
have a conversation and refresh memories. Yusuf Bulut Öztürk, the owner of the Ünsped Customs 

Consultancy firm, is one of Turkey’s valuable businessmen. It was a Trilye that he met Yaşar Seymen, an 
author, politician and lotus flower. Their conversation was accompanied by Mahmure Üzmez, the owner of 
Trilye, during which hours seemed to become minutes, and minutes seemed to become seconds. 

THE LOVE FOR FISH OF THE PEOPLE OF SİVAS
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T RİLYE’S FLAVORS

BONITO WITH WHITE BEANS

PURPLE VIOLET

A dish full of wonderful flavors. Especially so when you put a layer of potato and vine leaves 
underneath it and top it off with tomato and paprika. It is absolutely sublime. As there are 

plenty of bonito around these days, it’s an ideal dish to cook at the weekend. 

Our menu has a purple focus... Because, for years, we’ve been saying, ‘Why can’t health and 
wonderful flavors be united in the same dish?’ The purple violet is a great appetizer - meze 

- and one that’s also a firm favorite. 
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WHEAT AND BEET

PAPRIKA, FETA AND FRESH HERBS

We’ve added yet another dish to our list of purple foods. Beetroot, a great anti-oxidant food, 
is combined with bulgur, a high-fiber cereal, to create a zesty dish that looks handsome 

and is a source of health. 

A popular starter in Italy, this paprika, feta and fresh herbs is also popular over here. With a 
flavor that appeals to the Turkish palate, paprika combined with other foods is a joy for the 

taste buds. 



78 

T RİLYE’S FLAVORS

EGGPLANT ROLL

CRETAN DIP

The tastes you recall from your grandmother’s cooking are back, which is great news! 
Processed foods shouldn’t replace the healthy recipes from our grandmothers’ times. A 

perfect blend of eggplant and cheese! 

The Cretan dip ranks as the king of 
mezes, and the feta cheese it 

contains helps reduce the negative 
effects of alcohol. By the way, it also 
tastes delicious! 
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TOPIK

LEMON SORBET

We’ve reinterpreted hummus with pastrami, enriching it with 
caramelized onions to create an entirely new taste that many 

adore. You really must try this! 

Sorbet is usually served to refresh the palate between two courses containing different 
proteins. But at Trilye, it is also great served as a dessert. Because our lemon sorbet is 

almost like a taste of Nirvana. You shouldn’t have anything after it, so you can savor for a few 
minutes the taste it leaves on your palate. Quite simply it’s that good!  



Medyadaki Gücünüz

Medyadaki Gözünüz
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KıSa göğüs germek ZORUMUZA GİTMEZ.

Haydİ yola Cık!


