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12. ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ŞURASI
6-7-8 Ekim 2021, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Yerleşkesi

Türkiye’nin en önemli ulaşım odaklı etkinliğinde
ulaştırma sektörünün öncüleri bir araya gelecek. 

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ''Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme'' teması çerçevesinde
Türkiye Ulaştırma Politikası kapsamında eylem adımlarını ortaya koymak üzere

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
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2021, Ulaştırma  
ve Haberleşmede 
“Dijitalleşme Yılı” 
Olacak

2021 Will Be "The 
Year Of Digitalization" 
For Transport and 
Communication
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Adil KARAISMAILOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin ile-
tişim ve haberleşme altyapısını güçlendirmek ve 
milletimizi çağın getirdiği yüksek teknolojilerle bu-
luşturmak için yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. 
Dijital iletişim ve haberleşmede gelişmiş ülkelerle 
aynı seviyeyi yakalayan ülkemiz, yolcu ve yük taşıma 
hizmetlerinde de dijitalleşmeyi sağlayarak bölgemiz-
de ve dünyada lider olma yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir.

Yakın zamanda uygulamaya başladığımız Akıllı Ula-
şım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ile yollar, sürücü-
ler ve araçlar arasındaki bağı haberleşme teknolojile-
ri aracılığıyla izliyor; yeni yaptığımız ve yenilediğimiz 
kara, hava, demir ve denizyollarını Akıllı Ulaşım Sis-
temleri’ne göre işletiyoruz. Dahası bugün vatandaş-
larımızın kullandığı akıllı otoyollarımız ve demiryol-
larımızda hata payını sıfıra indiren sinyalizasyon ve 
otomasyon sistemlerimizin yazılımlarını yerli ve milli 
olarak üretebiliyoruz. 

Milletimizin hayatını kolaylaştırmak için yaptığımız 
yatırımlar sadece yeryüzünde değil, gökyüzünde de 
devam ediyor. 2021’in ilk günlerinde  uzaya gönderilen 
ve kısa süre içerisinde kurulumu tamamlanacak olan 
TÜRKSAT 5A uydumuz; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, 
Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, 
Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş coğrafyada 
TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmeti sunacak. 30 
yıl süreyle uzayda hizmet verecek TÜRKSAT 5A uydu-
muzla, yeni Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi 
olacak ve milletimize 12 kilovat güçle çok daha kaliteli 
bir TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacağız.  

Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz 
TÜRKSAT 6A’yı da 2022 yılının ilk aylarında uzaya fırla-
tacak ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına girerken kendi 
uydusunu yapabilen sayılı ülkelerden biri olacağız.

“Ulaştırma ve Haberleşmede 'Dijitalleşme Yılı” olarak 
ilan ettiğimiz 2021 yılında, Bakanlığımıza bağlı tüm 
birim ve kurumlar yönetim sistemlerinden ürün ve 
hizmetlerine kadar her aşamada dijitalleşme süreç-
lerini planlayıp uygulamaya geçirecekler. 2020’de ol-
duğu gibi 2021’de de vatandaşlarımızın artan internet 
kullanımı talebine güçlü bir şekilde cevap vermeyi ve 
fiber altyapımızı güçlendirerek internet erişim po-
tansiyelimizi arttırmayı sürdüreceğiz. 

Türkiye’de haberleşmenin öncüsü olan teşkilatımı-
zın da hem altyapısı hem de insan kıymetleriyle diji-
talleşen dünyaya uyumlanmak üzere attığı adımları 
vatandaşlarımız gibi bizler de takdirle karşılıyoruz. 
Eminiz ki, 2021 yılı ve devamında da PTT, dijitalleşen 
süreçleri ile hizmet mükemmelliğini sürdürülebilir 
kılmış bir kurum olarak yoluna devam edecektir. 

Her şeyin en iyisini hak eden milletimiz için yorulmak 
bilmeden çalışacak ve Cumhurbaşkanımız Sayın  
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha nice hiz-
metlere ve büyük başarılara imza atacağız.

As the Ministry of Transport and Infrastructure, we con-
tinue with our investments to strengthen our country's 
communication infrastructure and to bring our people 
together with high tech of the modern age. Our country 
that achieved the same level as developed countries in 
terms of digital communication and correspondence, 
takes firm steps forward on the way of becoming a lead-
er in our region and all around the world by ensuring 
the digitalization in the transportation industry.  

With Intelligent Transportation System (ITS) Strategy 
Paper that we introduced recently, we monitor the con-
nection among routes, drivers, and vehicles through 
communication technologies, and we operate high-
ways, airways, railways, and maritime lines we built and 
renewed, according to the Intelligent Transportation 
Systems. Moreover, we are able to produce locally and 
nationally the software of our signaling and automation 
systems that make the margin of error zero in our intel-
ligent highways and railways used by our citizens. 

Our investments to make life easier for our people, con-
tinue not only on earth but also in the space. TURKSAT 
5A satellite, which was sent out into space in the first 
days of 2021 and will be installed in a short time; will offer 
TV broadcasting and data communication services in a 
wide geographical area, including Turkey, Europe, Mid-
dle East, North Africa, Central West Africa, South Africa, 
the Mediterranean, the Aegean Sea and the Black Sea. 
With TURKSAT 5A satellite that will serve in space for 30 
years, we will be one of the leading countries using the 
new Ku band and we will provide our nation with a much 
higher quality TV broadcasting and communication ser-
vice with 12 kilowatts of power. We will send TURKSAT 6A 
that was developed fully locally and nationally into space 
in the first months of 2022 and we will be one of the few 
countries that can build its own satellite as we enter the 
100th anniversary of our Republic. 

In the year 2021 that we announce as "the year of Dig-
italization in Transportation and Communication", all 
units and organizations associated with our Ministry will 
be planning the digitalization processes at every stage 
from management systems to products and services 
and will put these into practice. As we did in 2020, we 
will continue to reply on all increasing internet usage 
requests of our citizen and increase our internet access 
capacity by strengthening our fiber infrastructure.    

Like our citizens we also appreciate the steps taken by 
our organization that is a pioneer in communication 
to adapt the digitalizing world with its infrastructure 
as well as its human resources.  We are sure that the 
Turkish Post (PTT) will proceed on its way as a corpo-
ration with sustainable service excellence thanks to its 
digitalizing processes in 2021 and in the following years.  

We will work devotedly for our people deserving  the 
best of everything and we will offer plenty of other ser-
vices and accomplish incredible things under the lead-
ership of H.E President Recep Tayyip Erdoğan. 
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Hakan GÜLTEN
PTT AŞ Genel Müdürü

Dünya Posta Birliği Idari Konsey Başkanı

PTT Ailesi Olarak 
Paydaşlarımıza Güven 
Veriyor, Yeni İş 
Birlikleri Geliştiriyoruz

As PTT Family,  
We Assure  
Our Shareholders  
and Develop  
New Collaborations

PTT Ailesi olarak pandemi koşullarında vatan-
daşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 
Bankacılık alanında sunduğumuz dijital çözümler-
le pek çok finansal işlemin banka şubelerine git-
meksizin gerçekleştirilmesini sağlayan şirketimiz, 
e-ticaret platformumuz PttAVM.com aracılığıyla 
da esnafımızın ve vatandaşlarımızın hayatını kolay-
laştırıyor. Özellikle kargo alanında vatandaşımızın 
artan talebini karşılamak adına üstün bir çaba sarf 
ediyor, hizmet altyapımızı geliştiren yatırımlarımıza 
devam ediyoruz.

Tecrübesi ve uzmanlığıyla hem milletimize hem de 
paydaşlarına güven veren Şirketimiz, uluslararası 
alanda geliştirdiği iş birlikleri ve ortak girişimlerle 
de etki alanını genişletiyor. Bu kapsamda; iki dev-
let, tek millet anlayışı içerisinde karşılıklı sevgi ve 
kardeşlik duygularıyla bağlı olduğumuz Azerbay-
can’ın ulusal posta teşkilatı AZERPOST ile geçtiğimiz 
ay imzaladığımız iş birliği protokollerini son derece 
önemli görüyoruz.

PTT ve AZERPOST arasında UPT üzerinden karşılıklı 
para transferi yapılması hususunda imzaladığımız 
İş Birliği Protokolü kapsamında Postadan Posta-
ya Para Transferi hizmeti verilecek olup, vatan-
daşlarımız arasındaki ekonomik ve ticari işlemler çok 
daha hızlı ve kolay hale gelecek. PTT’nin ve AZER-
POST’un yaygın iş yeri ağı, tecrübesi ve güvenilirliği-
ni bir araya getiren iş birliğimiz kapsamında, kapalı 
devre bir yapı ile PTT tarafından kabul edilecek para 
transferi işlemlerinin yalnızca AZERPOST tarafından 
ödenmesi ve AZERPOST tarafından kabul edilecek 
UPT işlemlerinin yalnızca PTT tarafından ödenmesi 
sağlanacak.

Yine AZERPOST ile e-ticaret ve e-ihracat alanında 
gerçekleştirdiğimiz bilgi ve tecrübe aktarımımız 
çerçevesinde, karşılıklı olarak kapsamı eşya olan 
kargo gönderilerinin varış giderlerinde indirim 
yapılması üzerinde sağlanan mutabakatla da pos-
ta idarelerimizin e-ticaret gönderi pazarından daha 
fazla pay alması mümkün hale gelecek ve karşılıklı 
kargo gönderisi trafiğimiz artacak.

Küresel ekonominin yeni dinamiklerini dijital ban-
kacılık uygulamalarıyla birleştiren yeni iş birlikle- 
rimiz; e-ihracat alanında da girişimcilerimizin para 
transfer maliyetlerini düşürerek iki ülke arasında-
ki ticaret hacmini karşılıklı olarak arttıracak ve milli  
ekonomilerimize büyük katkı sağlayacaktır. İki ülke 
halkını birbirine çok daha fazla yakınlaştıran ve  
aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendiren Postadan 
Postaya Para Transferi hizmetimizin ve Kapsamı 
Eşya Olan Uluslararası Kargo Gönderilerine İlişkin  
İş Birliğimizin ülkelerimize, vatandaşlarımıza ve pos-
ta idarelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu vesileyle kısa süre önce vatan topraklarını kah- 
ramanca savunan ve tarihe altın harflerle kazınacak 
bir zafer elde eden Azerbaycan halkının haklı guru-
runu paylaşıyor; meşru mücadelesinde Azerbay-
can’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulu- 
yorum. 44 gün süren destansı mücadelede vatanını 
savunurken şehit olan Azerbaycanlı askerlerimize ve 
sivil halka Cenab-ı Allah’tan rahmet, gazilerimize acil 
şifalar diliyorum.

As PTT Family, we continue to stand by our citizens 
under pandemic conditions. Conducting many fi-
nancial transactions without the need to go to a 
branch bank thanks to the digital solutions we pro-
vide in banking, our company facilitates the lives 
of our craftsman and citizens via our e-commerce 
platform PttAVM.com. We put outstanding efforts 
to meet the increased demand of our citizens in the 
cargo and continue to make investments to develop 
our service infrastructure.

Our company assures both our nation and its share-
holders with its experienced and specialty and ex-
pands its sphere of influence in the international 
area with the collaborations and joint initiatives. 
We consider that the collaboration protocols that 
we signed last month with AZERPOST, the national 
postal organization of Azerbaijan, that we are con-
nected with mutual interest and brotherhood in the 
understanding of two states and one nation, are of 
great importance.

Within the scope of the Collaboration Protocol, we 
signed for mutual wire transfer between PTT and 
AZERPOST through UPT, the service of Wire Transfer 
from Post to Post will be provided and economic and 
commercial transactions between our citizens will 
become much faster and easier. Within the scope 
of our collaboration bringing together the common 
workplace network, experience, and reliability of PTT 
and AZERPOST, it will be ensured that only the wire 
transactions accepted by the PTT will be paid by 
AZERPOST with a closed-circuit structure and only 
the UPT transactions to be accepted by AZERPOST 
will be paid by PTT.

Within the framework of our knowledge and expe-
rience transfer with AZERPOST in the field of e-com-
merce and e-export, it will be possible for our postal 
administrations to get a greater share from the e-com-
merce cargo market with the mutual agreement on 
the discount on arrival costs of cargo shipments includ-
ing goods and our mutual post traffic will increase.

Our new collaborations combining the new dynamics 
of the global economy with the digital banking appli-
cations will decrease wire transfer costs of our entre-
preneurs in the e-export area, increase the trade vol-
ume between the two countries, and will make a great 
contribution to our national economies. I wish that our 
service of Wire from Post to Post enhancing the broth-
erhood between the public of both nations, and collab-
orations for International Cargo Shipments Including 
Goods will be beneficial for our nations, citizens, and 
postal administrations.

I am so proud of  the Azerbaijanian nation who hero-
ically defended their homeland and won a victory to 
be written in history with letters of gold recently, and 
I would like to emphasize that we stand by Azerbaijan 
in its rightful struggle once again. I wish mercy from 
Cenab-ı Allah to our Azerbaijanian soldiers and civilians 
martyred while defending their homeland in an epic 
struggle for 44 days and urgent healing to our veterans.
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Romandan uyarlama filmler genel-
de tahayyül ettiğim gerçekliği bo-
zar. 2012 yılında vizyona giren Uzun 
Hikâye’yi izlemeye giderken de bu 
endişeyi yaşamış, “Bir Mustafa Kutlu 
eseri nasıl beyaz perdeye aktarıla-
bilir ki” diye düşünmüştüm. Ancak 
yönetmen Osman Sınav tüm önyar-
gılarımı altüst edercesine, tekrar tek-
rar izlenecek başarılı bir filme imza 
atmış. Hele ki Ali karakterini canlan-
dıran Kenan İmirzalıoğlu’nun perfor-
mansı görülmeye değer. Bu nedenle 
filmi DVD arşivime de ekledim. İçimi 
ısıtacak bir şeyler aradığımda açıp 
izler, romandaki detayları filmde 
görmekten âdeta keyif alırım. Uzun 
Hikâye’nin gerçekliğine öyle kapıl-
mışım ki nerede solmuş bir palto ya 
da tamir edilen bir ayakkabı görsem 
bu filmi hatırlarım. Tüm tren istas-
yonları da zihnimde bu filmle özdeş-
leşmiştir âdeta. Her yolculuğumda 
kendimi filmin setinde hisseder, 

Bulgar Ali köşeden dönüp karşıma 
çıkacak sanırım. Şimdi bu güzel kış 
gününde sütlü kahvemi hazırlayıp 
filmi bir kez daha izliyorum. Daha 
doğrusu “Bir film kadar uzun, birkaç 
hayat kadar kısa” bu hikâyeyi bir kez 
daha yaşıyorum. Keşke böyle başarılı 
uyarlamaların sayısı artsa...

Films inspired from novels gene-
rally disrupt the reality I dream of. 
So, I was nervous as I headed to 
watch Uzun Hikâye that came out 
in 2012, thinking “How could a work 
piece of Mustafa Kutlu be adapted 
into a screenplay?” But taking all 
my prejudice down, Osman Sınav 
produced a successful film to be 
watched over and over again. Par-
ticularly the performance of Ke-
nan İmirzalıoğlu acting as Ali is a 
must-see. Hence I added the film 
to my DVD collection. I turn it on 
when seeking for something to 
touch my heart, enjoying the de-
tails that are present in the novel. I 
am so much influenced by the re-
ality of Uzun Hikâye that, it comes 
to my mind when I see a worn out 
jacket or a repaired shoe. For me, 
it’s like all train stations are identi-
fied with this film. When I travel, I 
feel as if I am in a film set and Ali, 
a Bulgarian migrant, will just turn 
the corner and appear before me. 

Now I am preparing my milk-cof-
fee on this nice winter day to wat-
ch the film once again. In fact, I am 
re-experiencing the story which is 
“as long as a film but as short as 
a life”. I wish the number of such 
successful adaptations increased…

Long Story 
Osman Sınav - 2012

Cinema Paradiso 
Giuseppe Tornatore 
1988

Uzun Hikâye- 
Osman Sınav  
2012

Cennet Sineması-
Giuseppe 
Tornatore – 1988

FİLM / MOVIE

•

FİLM / MOVIE

• Çoğumuz sinema tutkusuyla 
çocuk denecek yaşta tanışırız. 
Salvatore da bu tutkunun pe-
şinden gidip ünlü bir yönetmen 
olmuş. 30 yıl sonra bir çocuk-
luk arkadaşının vefat haberi-
ni alıp doğduğu kasabaya geri 
dönüyor. Çocukluk anılarını ve 
kendisini sinema tutkusuyla ta-
nıştıran atmosferi yerli yerinde 
buluyor. Tüm anılarının mer-
kezinde ise Cinema Paradiso 
ve orada projeksiyoncu olarak 
çalışan Alfred var. Bir çocuğun 
yeteneğini ortaya çıkaran ve 
hatta ondan dev bir yönetmen 
yaratan sihirli dokunuşlara şahit 
oluyoruz. Filmin hatırlattığı yaz-
lık sinema kültüründe de Türk 

Most of us start to get passionate 
about cinema during childhood. 
Salvatore is one of those who had 
followed this passion to become 
a famous director. Upon hearing 
about the death of a childhood 
friend after 30 years, he returns 
to his hometown, where he finds 
his childhood memories and the 
atmosphere that had introduced 
him with the passion for cinema. 
Cinema Paradiso and Alfred, the 
projector remains at the core of 
all his memories. We witness the 
magic touches that reveal the 
talent of a child to bring about a 
great director out of him. We find 
hints from Turkish cinema in the 
summer cinema culture the film 

sinemasını anımsatan esintiler 
buluyoruz. Film, Ennio Morri-
cone’nun ezgileriyle çok daha 
sıcak ve gerçekçi bir anlatı ka-
zanıyor. Çocuk yıldız Salvatore 
Cascio’nun sempatik tavırları 
da filmi çok daha keyifli bir hale 
getiriyor. İtalyan yönetmen Gi-
useppe Tornatore’un başyapıtı 
olarak kabul edilen 1988 yapımı 
film, 1989 Cannes Film Festiva-
li’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazan-
mış. Hemen ardından da Ya-
bancı Dilde En İyi Film Oscarı'na 
layık görülmüş. Sinema tutku-
sunu selamlayan bu romantik 
hikâyede siz de kendinizden bir 
şeyler bulacak ve aldığı ödüllere 
hak vereceksiniz.

reminds of. The film achieves a 
warmer and more realistic narra-
tion with the melodies by Ennio 
Morricone. The cute manners of 
the child star, Salvatore Cascio 
makes the film even more enjo-
yable. Considered as the master-
piece of the Italian director, Gi-
useppe Tornatore, the film that 
was produced in 1988 was gran-
ted the Jury’s Special Award at 
the Cannes Film Festival in 1989. 
The film won the Oscar Award for 
the Best Foreign Language Film 
right after that. You will find fami-
liar things in this romantic story 
that salutes the passion for cine-
ma and see that it justifies the 
awards it had received.

Kültür&Sanat / Culture&Art Kültür&Sanat / Culture&Art
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Ayşe Şasa’nın kitaplarına göz atar-
ken Bir Ruh Macerası’nı elime alıyo-
rum. Aslında büyük cesaret, çünkü 
kitap ince ama oldukça derin. Oku-
duktan sonra bir süre kendime ge-
lemeyeceğimin farkındayım. Oto-
biyografik bir kitap olduğu ve soru 
– cevap şeklinde ilerlediği için kolay 
okunuyor. Bununla birlikte paylaştı-
ğı hayat tecrübesi çok sarsıcı. Okur-
ken kitabı zihnimde sindirebilmek 
için sık sık ara veriyorum. Çocuklu-
ğundan beri entelektüel bir merak-
la etrafına bakan Şasa’nın hakikat 
arayışına tanık olmak çok öğretici. 
“Sinema ve İlk Evlilik”, “Yeşilçam So-
kağı’nda Bir Garip” ve “Gökyüzünde 
Yalnız Gezen Yıldızlar” başlıklı bö-
lümler içimde İstiklal Caddesi’ne 
çıkıp Yeşilçam Sokağı’na uğrama 
isteği doğuruyor. Sabahın ilk saatle-
rinde, henüz kimsecikler yokken git-
meli. Çünkü bize Ayşe Şasa’nın ruh 
halini günün o vakti yansıtır ancak. 

Her köşesinde fotoğraf çekilen kala-
balık sokakları, en tenha ve belki de 
en gerçek halleriyle yakalama fırsatı 
buluruz. O ıssız ve derin sessizlikte 
Şasa’nın hayal dünyasını çok daha 
iyi irdeleyebiliriz. Bir Ruh Macerası, 
zihnimize kazınan pek çok Türk fil-
minin senaryosunu yazan Şasa’yla 
tanışmak için güzel bir fırsat.

While glancing through the books of 
Ayşe Şasa, I grab “Bir Ruh Macerası”. 
It is a piece of bravery, indeed, as the 
book is thin, yet quite deep. I know 
that I will not be able to recover for 
a while after reading it. The book is 
easy to read as it is an autobiography 
that proceeds in question & answer 
form. On the other hand, it presents 
a quite shaking life experience. I of-
ten give breaks in order to be able to 
internalize the book. It is a didactic 
experience to witness how, Şasa, who 
views the world with an intellectual 
curiosity since childhood, searches 
for reality. Chapters titled “Sinema 
ve İlk Evlilik”, “Yeşilçam Sokağı’nda 
Bir Garip” and “Gökyüzünde Yalnız 
Gezen Yıldızlar” tempt me to head to 
İstiklal Street and pay a visit to Yeşil-
çam Street. You must go there early 
in the morning, while nobody is han-
ging around. That will be the only 
time of the day to reflect the mood of 
Ayşe Şasa, indeed. So we can find the 
opportunity to see the emptiest and 

most authentic state of the streets 
that mostly get crowded with people 
taking photos on every corner. Then 
we will be able to better view the 
fantasy world of Şasa in that empty 
and deep silence. Bir Ruh Macerası is 
a nice opportunity to meet Şasa, the 
scenarist of several Turkish films that 
are imprinted on our minds.

A Soul Adventure- 
Ayşe Şasa

Lord of the Rings- J. R. 
R. Tolkien

Bir Ruh Macerası- 
Ayşe Şasa

Yüzüklerin 
Efendisi- 
J. R. R. Tolkien

KİTAP / BOOK

•

KİTAP / BOOK

•
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Öncelikle itiraf etmeliyim ki, ben 
Tolkien’i günümüz yazarların-
dan biri zannediyordum. 1892 
doğumlu olduğunu öğrenin-
ce afalladım. Oxford’da İngilizce 
Profesörü olması da beni hayli 
şaşırttı. 1954 yılında Yüzüklerin 
Efendisi yayımlandığında benim 
gibi herkes şaşırmış. Kimileri kita-
bı çok yaratıcı bulup beğenmiş, 
kimileriyse satır aralarında farklı 
anlamlar arayıp durmuş. Tolkien 
herhangi bir konuya atıf yapma-
dığını söyleyince de koskoca pro-
fesör “kaçış edebiyatı” yapmakla 
suçlanmış. Tolkien ise “Kendini 
hapiste bulan bir insan kalkıp eve 
gitmek istedi diye onu nasıl kü-
çümseyebiliriz? O da kaçamıyor-

I need to admit that I used to be-
lieve Tolkien was a contemporary 
author, indeed. I was just shocked 
to learn that he was born in 1892. 
I was further astonished that he 
was a Professor of English at Ox-
ford. Actually everybody felt like me 
when the “Lord of the Rings” was 
published in 1954. Some people li-
ked the book, thinking that it was 
quite creative, while some others 
tried to find different meanings 
between the lines. When Tolkien 
stated that he did not refer to any 
issue, the great professor was ac-
cused of doing an “escape litera-
ture”. But Tolkien silenced them by 
saying: “Think about a person who 
ends up in a jail. How can we des-

sa bile duvarlar ve gardiyanlar 
dışında bir şeylerden söz etmesi 
suç mu? Mahkûm onu göreme-
se de dışarıdaki dünya hala ger-
çektir” açıklamasıyla herkesi sus-
turmuş. Kitabı okumadan önce 
bu bilgileri edinmek zihninizdeki 
eksik parçaları tamamlıyor. Hele 
zekice hazırlanmış önsöz âdeta 
sizi kitaba çekiyor. Öyle ki bir an 
önce kitabı okuyup bitirmek isti-
yorsunuz. Bir ara başımı kaldırıp 
“yalnız bu kitap çok güzel” de-
diğimi hatırlıyorum. İtiraf etme-
liyim ki bu kitap fantastik değil, 
gerçek. Sinemaya başarılı şekilde 
uyarlanan bu eser, kitap olarak 
da gerçeklik vadediyor ve ciddi 
anlamda zihin açıyor. 

pise him because of the fact that 
he just wants to go home? Can we 
accuse him of talking about things 
other than the walls and guardians 
even if he cannot escape? There is a 
real world outside although the pri-
soner cannot see it.” Reading this 
quote completes the missing parts 
in your mind. As a matter of fact, a 
smart preface literally draws you 
in the book, tempting you to read 
and finish it by leaps and bounds. I 
remember pausing for a while and 
saying “But, this book is really good”. 
I must admit that the book is not 
fantastic but real. The work piece 
that’s successfully adapted into sc-
reenplay promises authenticity as a 
book and literally opens the mind. 
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İstiklal Caddesi’nden geçerken gö-
züme bir tabela çarpıyor: “İstanbul 
Sinema Müzesi”. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca restore edilip yakın 
zamanda hizmete açılmış. Yeni nesil 
interaktif bir müze olması iyi. Dijital 
masa uygulaması, arttırılmış ger-
çeklik odası, hologramlar ve hiper 
gerçekçi heykellerle günümüz tek-
nolojilerinden alabildiğine yararla-
nan müze bu sayede gençlere de 
hitap edebiliyor. Hazır günün sakin 
vakitleri, Atlas Pasajı’ndan içeriye 
girip gezeyim diyorum. Tarihî bina-
nın etkileyici mimarisine bakmak-
tan doğru düzgün ilerleyemiyorum. 
Müzenin içi ise zaman ve mekân al-
gımı iyice karıştırıyor. Birden çocuk-
luğuma dönüyorum. Elinde ziliyle 
Hafize Ana ve Tosun Paşa karşılıyor 
beni. Hemen yanında da Gulyabani 
var. Her ne kadar gerçek olmadığı-
nı bilsem de korkuyorum, çocukluk 
işte... Eski film makineleri, kayıt ci-
hazları, film afişleri derken zaman 
nasıl geçiyor anlamıyorum. Çocuk-

luğumdaki gibi ahizeyi kaldırıp tele-
fona cevap veriyor, Münir Özkul’un 
müşfik sesini duyuyorum. Müzeden 
çıktığımda sanki siyah beyaz bir 
Türk filminin içine giriyorum. Elim-
de minik çantam, topuklu ayakka-
bılarım ve mahcup gülümsememle 
İstiklal’deki kalabalığa karışıyorum.

A signboard catches my attention as 
I walk on İstiklal Street, “Istanbul Ci-
nema Museum”. It has recently been 
restored and brought into service by 
the Ministry of Culture and Tourism. 
It is a new generation interactive 
museum, which is really good. The 
museum addresses to young pe-
ople, as well, since it benefits from 
modern technologies as much as 
possible with the digital desk appli-
cation, augmented reality room, ho-
lograms and hyper realistic statues. 
As we are in the peaceful hours of 
the day, I decide to walk through the 
Atlas Bazaar. I can hardly keep go-
ing as I cannot keep my eyes off the 
impressive architecture of the histo-
rical building. My sense of time and 
space gets rather disrupted inside 
the museum. I recall my childhood. 
I am greeted by Tosun Pasha and 
Hafize the Mother with a bell in her 
hand. The boogieman stands right 
beside him.  I get scared although I 
know that he is not real, I am just a 

kid… Walking by ancient film machi-
nes, recorders, film posters, I lose my 
sense of time. I pick up the handset 
to answer the phone just like in my 
childhood, I hear the kind voice of 
Münir Özkul. I feel like entering into 
a black and white Turkish film when 
I get out of the museum. I blend in 
with the crowd on İstiklal Street with 
my small handbag, high heels and a 
shy smile on my face. 

Istanbul Cinema 
Museum

Belkıs Özener – 
Sahibinin Sesinden 
Yeşilçam Şarkıları

İstanbul  
Sinema Müzesi

Belkıs Özener- 
Sahibinin 
Sesinden Yeşilçam 
Şarkıları

MÜZE / MUSEUM

•

MÜZİK / MUSIC

•
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Büyüleyici sesiyle herkesin hafıza-
sında kendine bir yer edinmiştir 
Belkıs Özener. Görüntüsü ise Tür-
kan Şoray, Hülya Koçyiğit, Belgin 
Doruk, Filiz Akın gibi aktrislerin 
gölgesinde kalmıştır. Onların söyle-
diği şarkılara ses, oynadığı filmlere 
ruh verirken izleyiciyi bazen üzmüş, 
bazen de eğlendirmiştir. En çok da 
Türkan Şoray’ın suretinde “Seve-
medim kara gözlüm seni doyunca” 
demesiyle hatırlanır. Yeşilçam’ın 
yaşadığı dönüşümle kendisine 
duyulan ilgiyi yitirip unutulmaya 
yüz tutsa da 2000’lerle birlikte ye-
niden hatırlanır. Hem de çok güçlü 
bir biçimde... Nostalji programları-
nın ve film festivallerinin onur ko-
nuğu olmaya, konserler vermeye, 

Belkıs Özener gained grounds in 
everybody’s minds with her charming 
voice. Yet, her looks had been overs-
hadowed by actresses like Türkan Şo-
ray, Hülya Koçyiğit, Belgin Doruk and 
Filiz Akın. She sometimes upset and 
sometimes entertained the audien-
ce when bringing voice to the songs 
they sang and spirit to the films they 
acted in. She is mostly remembered 
with her singing “Sevemedim kara 
gözlüm seni doyunca” under Türkan 
Şoray’s looks. Although the interest 
in her comes to sink into oblivion 
with the transformation of Yeşilçam, 
she strongly comes back in minds in 
2000s. Then she starts becoming the 
honored guest of nostalgia shows and 
film festivals, giving concerts and re-

ödüller almaya başlar. Gölge kadın, 
70’lli yılların acısını çıkarırcasına 
aydınlığa kavuşmuş, geç de olsa 
hak ettiği değeri görmeye başla-
mıştır. 300’den fazla film için şarkı 
söyleyen Belkıs Özener’in en bili-
nen parçaları “Sahibinin Sesinden 
Yeşilçam Şarkıları” ismiyle Kalan 
Müzik tarafından bir albümde top-
lanmış. Sevemedim Kara Gözlüm, 
Nasıl Geçti Habersiz, Adını Anma-
yacağım, Boş Çerçeve, Karakolda 
Ayna Var, Damarımda Kanımsın, 
İçin İçin Yanıyor, Aşkım Bahardı ve 
Oyun Bitti gibi şarkılar sizi bir nos-
talji yolculuğuna çıkarıp Yeşilçam 
filmlerinin atmosferine götürüyor. 
Albüm, plak olarak da nostalji tut-
kunlarından büyük ilgi görüyor.

ceiving awards. The shadow woman 
came into daylight as if taking reven-
ge from 70s and started to see the 
value she had deserved a long time 
ago. Belkıs Özener had sung for more 
than 300 films. And now, her most 
known melodies are collected in an 
album by Kalan Müzik under heading 
“Sahibinin Sesinden Yeşilçam Şarkıla-
rı”. Songs including Sevemedim Kara 
Gözlüm, Nasıl Geçti Habersiz, Adını 
Anmayacağım, Boş Çerçeve, Karakol-
da Ayna Var, Damarımda Kanımsın, 
İçin İçin Yanıyor, Aşkım Bahardı and 
Oyun Bitti take you to a nostalgic jour-
ney and indulge in the atmosphere of 
Yeşilçam films. The album draws in-
tensive attention from nostalgia addi-
cts as a gramophone record, as well.
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TRAVELER MYSTERIOUS LIGHT OF THE EAST:
DOĞUNUN GİZEMLİ IŞIĞI:

ADIYAMAN

Seyyah / Voyager Seyyah / Voyager

Tarihîn perdesini araladığımızda odamıza bir ışık 
demeti doldurur Adıyaman. Doğunun en nadide 
şehrinde güneş en görkemli haliyle doğarken; o ışı-
ğın büyüsüne kapılıp geçmişe dalmak, en az şeh-
rin kendisi kadar güzeldir. Kulak verdiğinizde size 
öyle masallar, öyle efsaneler anlatır ki şehri gezip 
keşfetmeye heves duyarsınız. Davete kulak verip 
Adıyaman’a geldiğinizde daha önce buraya uğra-
dığınızı, hatta hep burada olduğunuzu anlarsınız.

Adıyaman fills the room with a beam of light when 
we open the curtain of history. As the sun rises in 
the most magnificent way in this unique city of 
the West, dreaming of the past under the magic of 
the light feels as lovely as the city itself. The city 
has fantastic fairytales and legends to tell if you 
give an ear, such that, you are tempted to see and 
explore the city. If you take notice of this call and 
come to Adıyaman, you will feel that you have 
already visited the city; as a matter of fact, you 
have always been there. 
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Birçok köklü medeniyete yurt olan Adı-
yaman, tarihîn dipsiz kuyusu gibidir. 
Masalları, efsaneleri, öyküleriyle uygarlık 
tarihîni özetlerken sanat eserlerimize de 
ilham verir. Bazen kilimlerimize doku-
nan bir motifte, bazen türkülerimizde 
buluruz Adıyaman’ı. Bazen bir romanın 
karakteri olmuş, bazen de sinemamıza 
girmiştir… Şehrin tarihî mekanlarında 
dolaştıkça bunu daha iyi anlarız. Öyle ki 
şehrin adı bile bir efsaneden gelir.

Rivayete göre, geçmiş asırlarda putlara 
tapan bir baba ve 7 oğlu yaşarmış. Ba-
balarının dini inancını benimsemeyen 
oğullar bir gün bütün putları kırmış. 
Halk da yiğitlikleri ve mertlikleri sebe-
biyle putları yıkan kardeşleri kahraman 
olarak görüp onlara “Yediyaman” adını 
vermiş. Bu isim zaman içinde evrilerek 
“Adıyaman” olmuş. Bugün şehrin güne-
yinde yer alan ve halk arasında kutsal 
kabul edilen “Yedi Kardeş Türbesi”nde 
Adıyaman’a adını veren kardeşlerin me-
zarı bulunuyor.

Being home to several deep-rooted civi-
lizations, Adıyaman is like the bottomless 
well of history, indeed. It inspires the piec-
es of art while summarizing the civilization 
history with fairytales, legends and stories. 
We find Adıyaman in a motif woven on 
the rugs or in our songs. It is sometimes a 
character in a novel, or in a film… We get to 
understand that better as we stroll around 
the historical places of the city. Indeed, the 
name of the city is inspired by a legend.

Rumor has it that, there was a man who 
used to worship idols, living with his 7 
sons in past centuries. The sons did not 
have faith in their father’s religion, and 
one day, they broke all the idols down. 
People believed the sons were heroes 
as they were brave and courageous to 
break the idols down and called them 
“Yediyaman (meaning “The Seven Bold)”, 
which evolved to Adıyaman over time. 
There is the “Yedi Kardeş Türbesi (Mau-
soleum of the Seven Brothers)” on the 
south of the city today. The mausoleum 

NEMRUT DAĞI
NEMRUT 
MOUNTAIN

Being home to several 
civilizations in its history 
dating back to 4000 BC, 
Adıyaman became an 
Ottoman land in 1516. 
Adıyaman is surrounded 
by Malatya in the North, 
Kahramanmaraş in the West, 
Gaziantep in the Southwest, 
Şanlıurfa in the Southeast and 
Diyarbakır in the East. The city 
is a representative of peace 
and fertility on the foothills of 
the Taurus Mountains.

MÖ 40.000’lere uzanan tarihî 
boyunca pek çok uygarlığı 
ağırlayan Adıyaman 1516 
yılında Osmanlı topraklarına 
katıldı. Kuzey’de Malatya, 
Batı’da Kahramanmaraş, 
Güneybatı’da Gaziantep, 
Güneydoğu’da Şanlıurfa, 
Doğu’da ise Diyarbakır ile 
çevrili Adıyaman; Torosların 
eteklerinde, huzuru ve 
bereketi temsil ediyor.

•

GÜNEŞIN GÜNE AŞIK OLDUĞU YER: 
NEMRUT DAĞI 

Adıyaman’ın adı nereden gelirse gelsin 
anlamı Nemrut Dağı’ndan gelir. 2150 
metre yüksekliğiyle Doğu Toros sıradağ 
sisteminin içinde yer alan Nemrut, sa-
hip olduğu arkeolojik kalıntılar ile âdeta 
bir elmas gibi parlamaktadır. 1987 yı-
lında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
giren Nemrut, güneşin doğuşunun en 
güzel izlendiği yerlerden biri kabul edi-
lir. Gerçekten de güneş en güzel yüzü-
nü Nemrut Dağı’na göstererek doğar. 
Sanki gece boyunca güne kavuşacağı 
anı bekliyormuşçasına tüm ihtişamıyla 
yükselir ve Nemrut’ta nöbet tutan tanrı 
heykelleriyle selamlaşır. O an kızılın her 
tonu cömertçe saçılır Adıyaman sema-
larının ve efsunlu bir güzelliğin ortasın-
da kalırız.

Nemrut Dağı, Kommagene Uygarlı-
ğı’na ait arkeolojik kalıntılarıyla Türki-
ye’nin dünyaca ünlü turistik noktala-
rından biridir. Doğu ve batı teraslarında 
İmparator Antiochos ile tanrı, tanrıça, 
aslan ve kartal heykelleri bulunur. Batı 
terasında yer alan aslanlı horoskop ise 
tarihte bilinen en eski horoskop olarak 
eşsiz değerdedir. Horoskoptaki aslan 
figürünün üzerinde 16 ışından oluşan 3 
yıldız bulunur ve bunların Mars, Merkür 
ve Jüpiter’i temsil ettiğine inanılır. Hey-
keller Helen, Pers ve Kommagene uy-
garlıklarının öğelerini harmanladığın-
dan Nemrut, “Batı ve Doğu uygarlığının 
köprüsü” olarak da tanımlanır. 

believed to be sacred by the locals is a 
home to the graves of the brothers who 
are the eponyms of Adıyaman.  

WHERE THE SUN FELL IN LOVE WITH 
THE DAY: MOUNT NEMRUT

No matter where the name of Adıyaman 
comes from, its meaning comes from 
Mount Nemrut. Being a 2150-meter-high 
mountain in the chain of Eastern Tau-
rus Mountains, Nemrut shines like a dia-
mond with the archaic remains it hosts. 
Nemrut was included in UNESCO’s World 
Heritage List in 1987. It is considered to be 
one of the best places to watch the sun-
rise. Indeed, the sun rises by showing its 
most beautiful face to Mount Nemrut. It 
ascends high with all its magnificence as 
if it has waited all night long to meet the 
day and greets the statues of God that 
guard Nemrut. Every tone of red gener-
ously fill the day to leave us in the middle 
of a charming beauty and the best view 
of the sky in Adıyaman. 

Mount Nemrut is a word famous tourist 
attraction in Turkey with the archaic re-
mains of the Commagene Kingdom. Its 
terraces in the East and West are home 
to the statues of King Antiochus as well 
as gods, goddesses, lions and eagles. The 
lion horoscope in the West terrace is pre-
cious as it is the earliest horoscope known 
in history. The lion on the horoscope hosts 
3 starts consisting of 16 beams. These 
stars are believed to be representing 
Mars, Mercury and Jupiter. As the statues 

Nemrut Dağı’nda 
yer alan oyma 
taştan heykeller ve 
arkeolojik kalıntılar 
UNESCO Dünya 
Mirası Listesinde 
bulunuyor. “Nemrut 
Dağı Millî Parkı” 
olarak korunan ören 
yerine Adıyaman 
ve Kahta ilçesinden 
kalkan servislerle 
ulaşılabiliyor.
Carved stone statues and 
archaic remains on Mount 
Nemrut are in UNESCO’s 
World Heritage List. The 
archeological site protected 
as “Mount Nemrut National 
Park” can be visited by 
taking shuttles from 
Adıyaman and Kahta town. 

Seyyah / Voyager Seyyah / Voyager



20 21ŞUBAT / FEBRUARY

SAMSAT KALESI

Kommagene Uygarlığı’ndan miras 
kalan bir hazine de Samsat Kalesi’dir. 
Selçuklular döneminde İslam top-
raklarına katılan kale, 1514 yılında da 
Osmanlılar tarafından fethedilmiştir. 
Kalenin bulunduğu alan Atatürk Ba-
rajı’nın inşa edilmesinin ardından su-
lar altında kalsa da kaleye ait pek çok 
kalıntı Adıyaman Müzesi’nde sergilen-
mektedir. Bugünkü Samsat ilçesine is-
mini veren kaleyle ilgili efsaneyi anma-
dan geçmeyelim:

Kommagene Krallığı’nın merkezi konu-
mundaki kale aynı zamanda kralın ika-
metgâhıdır. Kralın güzeller güzeli kızına 
her ülkeden talipler gelir. Geniş toprak-
lar, sonsuz hazineler vadetseler de Kral, 
kızını vermeye yanaşmaz ve “Şehrin 
içme suyu problemini kim çözerse kızı-
mı ona vereceğim” der. Talipliler kralın 
isteğini yerine getirmek için yarışmaya 
başlarlar. Bir sabah şehir halkı, yakınla-
rına kadar uzanan dev su kanallarıyla 
karşılaşır. Ardından güldür güldür akan 
temiz suyla şehir hayat bulur. Arsame-
ia’nın genç prensi kralın şartını yerine 
getirmiştir. Mükafat olarak kralın kızıyla 
evlenir, mutlu mesut yaşarlar.

blend elements from the Hellenistic, Per-
sian and Commagene Kingdoms, Nem-
rut is defined as the “bridge of the West-
ern and Eastern civilization”, too. 

SAMSAT CASTLE

Samsat Castle is another treasury remain-
ing from the Commagene Kingdom. The 
castle that had been entered into Islamic 
lands in the Seljukian period was invad-
ed by the Ottomans in 1514. Although the 
land hosting the castle submerged in wa-
ter following the construction of Atatürk 
Dam, most of the remains of the Castle 
are exhibited in Adıyaman Museum. By 
the way, let’s remember the legend about 
the Castle Samsat town was named after:

The Castle is both the epicenter of Com-
magene Kingdom and the dwelling of 
the king. People from many countries 
come to the kingdom to propose to the 
beautiful daughter of the king. Though 
they promise wide lands and unlimited 
treasuries, the King refrains from letting 
her daughter marry them. He says “I will 
have my daughter marry the one who 
solves the drinking water problem of the 
city”. The candidates struggle to do what 
the king asks for. One day, the locals wake 

Samsat Kalesi, 
Atatürk Barajı’nın 
inşa edilmesinden 
sonra sular altında 
kaldı. Kaleye 
ait bazı antik 
kalıntılar Adıyaman 
Müzesi’nde 
sergileniyor.
Samsat Castle submerged 
in water with the 
construction of Atatürk 
Dam. Some archaic remains 
of the Castle are exhibited 
in Adıyaman Museum. 

PERRE 
ANTİK KENTİ
PERRHE 
ANCIENT CITY

Seyyah / Voyager Seyyah / Voyager

Perrhe Ancient 
City is one of the 
destinations reflecting 
the glorious history 
of Adıyaman. 
Being a religious 
and geopolitical 
center in the period 
of Commagene 
Kingdom, the city was 
a resting place for 
caravans, travelers 
and armies. Roman 
Fountain located in the 
city is still serviceable 
today. 

Adıyaman’ın ihtişamlı 
geçmişini yansıtan 
duraklarından biri de 
Perre Antik Kenti’dir. 
Kommagene Uygarlığı 
döneminde dinsel ve 
jeopolitik bir merkez 
olarak kent; kervanlar, 
yolcular ve ordular için 
bir dinlenme yeriydi. 
Kentte bulunan Roma 
Çeşmesi günümüzde 
de kullanılabilir 
durumda.

•
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CENDERE KÖPRÜSÜ

Roma İmparatoru Septimus Severus 
tarafından MS 2. yüzyılda kendisi, eşi ve 
oğulları Caracalla ile Geta adına yaptırı-
lan Cendere Köprüsü; üzerindeki kitabe-
ye göre, kraliyet ailesinin fertlerini tem-
sil eden dört sütundan oluşur. 11 yılda 
inşa edilen tek kemerli köprü 120 metre 
uzunluğunda, 7 metre genişliğindedir. 
Dünyanın hâlen kullanılmakta olan en 
eski köprülerinden biri olan Cendere 
Köprüsü, günümüzde Eskikale olarak bi-
linen antik yerleşim bölgesindedir.

İmparator Severus'un vefatının ardından 
taht kavgasına tutuşan oğullarından 
Caracalla, kardeşi Geta’yı öldürür ve Ro-
ma’da Geta’nın adını taşıyan tüm anıt-
ları yıktırır. Bu yıkımdan Adıyaman’daki 
Cendere Köprüsü de nasibini almış ve 
köprünün Geta’yı temsil eden sütunu yı-
kılmıştır. Tarihî köprüyü ziyaret ettiğiniz-
de göreceğiniz üç sütunun sırrı ve eksik 
olan dördüncü sütunun akıbeti böyledir. 

ADIYAMAN KALESI

Hısn-i Mansur Kalesi olarak da anılan 
Adıyaman Kalesi, Bizans saldırılarına 
karşı koymak amacıyla Emeviler tarafın-
dan yaptırılmıştır. Adıyaman şehir mer-
kezinde yer alan kale, yaklaşık 25 metre 
yükseklikteki yığma bir höyük üzerindir. 
Şehirdeki Yeni Kale ile Gerger ve Besni 
Kaleleri de Adıyaman’ın tarihteki strate-
jik önemini yansıtan tarihî yapılar olarak 
varlığını korumaktadır.

ADIYAMAN MÜZESI

1982 yılından beri bugünkü modern bi-
nasında hizmet veren Adıyaman Mü-
zesi; şehir merkezinin en güzel yerinde, 
geniş bahçeli ve tek katlı tasarlanmıştır. 
Eserler, iki büyük salon ve bu salonu bir-
birine bağlayan ara salon ile iç bahçede 
sergilenmektedir. Aşağı Fırat Bölgesinde 
yapılan ve yıllarca süren kazılar sonucu 
elde edilen eserler sayesinde müze, böl-
genin en zengin müzelerinden biri hali-
ne gelmiştir. Müzede Paleolitik Döneme 
ait el baltaları, delici ve kesiciler; Kalkoli-
tik Döneme ait pişmiş topraktan kaplar, 
Tunç Çağına ait süs eşyaları; Roma ve 
İslâm Dönemine ait seramik kaplar ser-
gilenmektedir. Yine çeşitli dönemlere ait 
mühürler, kadın ve erkek takıları, insan 
ve hayvan figürinleri, mozaikler, altın, 
gümüş ve bronz sikkeler; yöreye ait et-
nografik eserler bulunmaktadır.

up to see huge water channels extend-
ing up to the city. The city revives with 
the flow of plenty of fresh water. The 
young lord of Arsameia has fulfilled the 
king’s request. He marries the king’s 
daughter as his prize and they live hap-
pily ever after. 

CENDERE BRIDGE

Roman Emperor Septimius Severus 
had Cendere Bridge constructed in 
2nd Century BC and dedicated that to 
himself, his wife and his sons, Caracalla 
and Geta. According to the epitaph on 
the Bridge, it is made of four columns 
representing the members of the royal 
family. The 120-meter-long and 7-me-
ter-wide single-arched bridge was con-
structed in 11 years. Being one of the 
oldest bridges that’s still in use today, 
Cendere Bridge is located in the ancient 
dwelling area known as Eskikale today.  

The brothers fight for the throne af-
ter the death of the Emperor Severus. 

Caracalla kills his brother Geta and de-
stroys all the monuments in Rome that 
are named after Geta. Cendere Bridge 
in Adıyaman was one of those unfortu-
nate pieces as its column named after 
Geta was destroyed. This is the fate of 
the missing column and the mystery 
of the remaining three columns you’ll 
see when you visit the ancient bridge.

ADIYAMAN CASTLE

Also known as Hısn-i Mansur Cas-
tle, Adıyaman Castle was construct-
ed by the Omayyads as a protection 
against the Byzantine attacks. Located 
at Adıyaman city center, the Castle is 
founded on a 25-metre-high mason-
ry mound. The New Castle, as well as 
the castles of Gerger and Besni are the 
other historical structures reflecting 
the strategic significance of Adıyaman 
in history.     

ADIYAMAN MUSEUM

Adıyaman Museum has been serving 
its guests in its modern building since 
1982. It is located in the best point of 
the city center. It is a large and sin-
gle-floor building. The pieces are 
exhibited in two large halls and the 
middle hall connecting these halls to-
gether, as well as the interior garden. 
The Museum has become one of the 
richest museums of the region thanks 
to the work pieces obtained during 
the years-long excavations performed 
in Lower Euphrates region. Choppers, 
drillers and cutters from the Paleo-
lithic Period; terra-cotta pots from the 
Chalcolithic Period, decorative figures 
from the Bronze Age and ceram-
ic pots from the Roman and Islamic 
Periods are exhibited in the Museum. 
There are also seals from various peri-
ods, women’s and men’s accessories, 
human and animal figures, mosaics, 
gold, silver and bronze coins as well 
as ethnographic pieces pertaining to 
the region.

Mount Nemrut 
promises its visitors 

a time travel through 
ancient ages. One 

cannot help admiring 
Adıyaman while 

watching the sun rise 
on the bridge of the 

Western and Eastern 
civilizations. 

Nemrut Dağı, 
ziyaretçilerine 

antik çağlar 
arası bir yolculuk 

vadediyor. Batı ve 
doğu uygarlığının 

köprüsünde güneşin 
doğuşunu izlerken 

Adıyaman’a hayran 
olmamak elde değil.

•

CENDERE 
KÖPRÜSÜ
CENDERE  

BRIDGE

ADIYAMAN 
KALESİ
ADIYAMAN 
CASTLE

Seyyah / Voyager Seyyah / Voyager

Adıyaman yöresel 
lezzetleriyle de 
öne çıkan bir 
şehir.  Çiğ köfte, 
Adıyaman Tavası, 
Kıyma Kebabı ve 
Patlıcanlı Kebap 
bu lezzetlerden 
yalnızca birkaçı.
Adıyaman is a city that 
shine out with its local 
flavors. Steak tartar a 
la turca, Adıyaman pan, 
mince meat cabob and 
eggplant cabob are just a 
few of these flavors.
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Tarihteki ilk sinema gösteriminin üzerinden 125 yıl geçti. Belgeleme amacıyla baş-
layan sinema merakı zamanla bir hikâye anlatı sanatına dönüştü ve hayatımız-
da önemli bir yer kaplamaya başladı. Sinema; yeri geldi kültürümüzün, yeri geldi 
gündelik yaşamımızın bir yansıması oldu. Bazen heyecanlarımıza, bazen mutlu-
luğumuza, bazen kaygılarımıza eşlik etti. Kahkaha, gözyaşı, korku, hayal, kavuş-
ma, özlem, pişmanlık, umut... Insana dair ne varsa tüm gerçekliğiyle beyaz perdeye 
yansıdı ve bizde derin izler bıraktı. Aradan geçen zamanda sinema o kadar sevildi 

ki insanlık için vazgeçilmez bir tutkuya dönüştü...

It's been 125 years since the first movie screening in history. The curiosity of cinema, which 
began with the purpose of documentation, eventually became a storytelling art and started 
to take an important place in our lives. Cinema has become a reflection of our culture and our 
daily life. It accompanied our excitements, our happiness, and our anxieties. Laughter, tears, 
fear, imagination, reunion, longing, regret and hope... Everything about the humanity was 
reflected on the movie screen leaving an incredible impression on us. Cinema was so loved 

that it became an indispensable passion for humanity...

CINEMA IS  
A PASSION

•

Bazen geçmişi, bazen günümüzü, ba-
zen geleceği sundu bize sinema. Ya-
rattığı büyülü gerçeklik bizi öyle içine 
çekti ki zaman içinde bir sanat dalı ya 
da eğlence olmaktan çok daha fazla 
şey ifade etmeye başladı. Sinemayla 
düşündük, sinemayla eğlendik, sine-
mayla sosyalleşmeye başladık. İcadı-
nın ardından gelişen teknolojiler; yeni 
sanat dallarına, yeni eğlence biçimle-
rine, yeni alışkanlıklara kapı aralasa da 
sinemadan hiç vazgeçmedik. Çünkü 
sinema yeni teknolojiler ve sanat akım-
larıyla zenginleşip kendini değiştirme-
yi ve her dönemde insanları şaşırtmayı 
başardı.

It presented us the present, and the 
future with the past. The magical re-
ality attracted our attention so much 
that over time it began to mean 
much more than being a branch of 
art or entertainment. We thought 
about the cinema, we had fun with 
the cinema; we started to socialize 
with the cinema. Even though the 
technologies led to new arts, new 
forms of entertainment, and new 
habits, we never gave up cinema 
since it has managed to enrich it-
self with new technologies and art 
movements and continued to sur-
prise us.

BİR TUTKUDUR

Sinema
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KİNETESKOP
KINETESCOPE

NASIL BAŞLADI?

Sinemaya ilk adım 1894 yılında Thomas 
A. Edison’un geliştirdiği kineteskop ile 
atıldı. Bir gözetleme deliğinden izle-
nen peşpeşe görüntülerin birleşerek 
hareketlendirilmesi önce bir sihir zan-
nedilse de aslında gözümüzdeki bir 
yanılsamadan ibaretti. Zira insan gözü 
bir görüntüye baktığında onu belirli bir 
süre ağ tabakasında tutar. Eğer bu gö-
rüntü kaybolmadan hemen başka bir 
görüntü karşımıza çıkarsa,  ağ tabaka-
da henüz kaybolmayan diğer görün-
tüyle birleşir ve beynimiz bu görüntü-
leri hareketli olarak algılar. Bu prensiple 
çalışan kineteskopu geliştirerek sine-
matografı icat edenlerse Lumiere kar-
deşlerdir. 1895 yılında Paris’te tanıtılan 
sinematograf görüntüyü kaydedip be-
yaz perdeye yansıtan bir cihazdı.

HOW DID IT START?

The first step to the cinema was taken with 
the kinetoscope developed by Thomas A. 
Edison. Even though the act of combining 
and animating successive images viewed 
through a peephole was thought to be 
magic at first, it was, in fact, an illusion in our 
eyes. Because when the human eye looks 
at an image, the image is kept in his/her 
retina for a certain period. If another image 
immediately appears before this image 
disappears, the retina merges it with the 
other image that has not yet disappeared; 
and our brain perceives these images as 
moving. It was the Lumiere Brothers who 
invented cinematographer by developing 
kinetoscope working on this principle. In-
troduced in Paris in 1895, the cinematogra-
pher was a device that recorded the image 
and projected it on the movie screen.

THE SEVENTH ART IS BORN

The cinema, which attracted a lot of at-
tention from the public immediately fol-
lowing its invention, was initially used for 

YEDINCI SANAT DOĞUYOR

İcat edildikten hemen sonra halktan 
yoğun ilgi gören sinema ilk başlarda 
belgeleme ve propaganda amacıyla 
kullanılsa da günlük yaşamı yansıtan 
konular da içermeye başladı. Sessiz, 
renksiz ve senaryosuz çekilen bu film-
lerin gücü keşfedilince sinemaya yapı-
lan yatırım da arttı. Görsellik ve imge-
lemin önem kazanması ve teknolojinin 
gelişmesiyle sinema güçlü bir anlatı 
sanatına dönüşüyor ve dünyanın dört 
bir yanına yayılıyordu. Bir yandan film-
lerin süresi uzayıp konuları çeşitleniyor, 
diğer yandan ses, renk ve efekt kullanı-
mıyla gerçekliği ve etkisi artıyordu. 

Sinema pek çok sanat dalından ve tek-
nik olanaktan beslenen fakat kendine 
özgü kimliği olan bir anlatım sanatı-
dır. Görüntü, ses, ışık, senaryo, zaman, 
mekan, dekor, müzik, efekt, kostüm 
gibi pek çok unsurdan oluşur. Ancak 
filmlere esas kimliğini veren; tüm bu 
unsurları bütünlüklü olarak bir araya 
getirerek bir sanat eserine dönüştüren 
yönetmen ve beyaz perdede görünen 
oyunculardır. Bu nedenle filmler, geniş 
bir teknik ekip tarafından emek verile-
rek çekilse de genellikle yönetmen ve 
oyuncularının adıyla anılır.

SINEMA TÜRLERI GELIŞIYOR

Sinemanın odağında her zaman “in-
san” vardır. Beyaz perdeye aktarılan 
hikâye; insanın başından geçen olay-
lar ve yaşadığı duygulardan yola çı-
kar. Bu olaylar ve duygular bazen ta-
mamen hayal gücüne dayanır, bazen 
gerçek hayattan esinlenir, bazen de  
birebir gerçekleri yansıtır. Hikâyeler 
bazen geçmişte, bazen günümüz-
de, bazen gelecekte geçer. Filmin 
kahramanları; olmak istediğimiz, hiç 
olamayacağımız ya da olmak iste-
meyeceğimiz farklı özelliklere sahip-
tir; tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi... 
Film kahramanlarıyla empati kurar, 
hatta kendimizi onlarla özdeşleştiririz.  

documentation and propaganda purpos-
es, but it also began to include topics re-
flecting daily life. When the power of these 
films, which were shot silently, colorlessly, 
and without scripts, was discovered, the 
investment in cinema increased. Cinema 
has become a powerful narrative art and 
spread around the world with the impor-
tance of visuality and image and the de-
velopment of technology, The duration 
of the films has been extended and their 
themes have diversified on the one hand, 
whereas their reality and influence have 
been increased with the use of sound, col-
or, and effects on the other hand. 

Cinema is a narrative art that benefits 
from many art branches and technical 
possibilities but has its own unique iden-
tity. It consists of many elements such as 
image, sound, light, script, time, space, de-
cor, music, effects, and costume. However, 
what gives the films its main identity is 
the director who brings all these elements 
together in integrity and turns them into 
a work of art, and the actors who appear 
on the movie screen, Although films are 
made by a large technical team through 
effort, they are often referred to by the 
name of their directors and actors.

MOVIE GENRES ARE EVOLVING

There's always "human" in the focus of cin-
ema. The story, which is transferred to the 
movie screen, is based on the events and 
emotions of man. While these events and 
emotions are sometimes based entirely on 
imagination, they are sometimes inspired 
by real life. Stories pass in the past, present, 
and future from time to time. The heroes 
of the film have different characteristics 
which we want to be, we will never be or we 
will not want to be; just like in real life... We 
empathize with movie heroes, even identify 
ourselves with them. Some films offer such 
a realistic atmosphere that we feel like we're 
involved in the film, involved in the plot. 

While developing cinema technologies 
offer endless possibilities to directors and 

•
1895 yılında Lumiere 
kardeşler tarafından 
izletilen ve “Trenin 
Gara Gelişi” adı verilen 
50 saniyelik görüntü, 
sinema tarihînin ilk filmi 
kabul edilir. Paris’teki 
bu gösterim sırasında 
beyaz perdedeki trenin 
üzerlerine geldiğini 
düşünen izleyiciler 
salonun arka tarafına 
kaçışmıştır.

The 50-second image, 
called "The Arrival of 
the Train to the Station” 
viewed by the Lumiere 
Brothers in 1895 is 
considered the first film 
in the history of cinema. 
During this screening in 
Paris, spectators who 
thought the train on 
the white screen came 
towards them escaped 
to the back of the hall.

Sinema zaman 
içerisinde sanatsal 
ve estetik unsurları 
kullanmaya ve bir 
sanatı sanat yapan 
teknik kurallar 
belirlemeye başlar. 
Böylelikle resim, 
heykel, mimari, 
dans, şiir ve müzik 
gibi geleneksel 
sanat dalları 
arasında görülür 
ve “yedinci sanat” 
olarak tanımlanır.
Over time, cinema 
determines the 
technical rules which 
make the real art by 
using artistic and 
aesthetic elements. 
Thus, it is considered 
among traditional 
art branches such as 
painting, sculpture, 
architecture, dance, 
poetry, and music, 
and is defined as the 
"seventh art".
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Bazı filmler öyle gerçekçi bir atmosfer 
sunar ki kendimizi filmin içine girmiş, 
olaylara karışmış gibi hissederiz.

Gelişen sinema teknolojileri yönetmene 
ve senaristlere sonsuz olanaklar sunar-
ken sinemanın kullandığı dili de alabil-
diğine geliştirmiştir. Önceleri eğlence 
amacıyla çekilen filmler zamanla farklı 
türlerde karşımıza çıkmaya başlar: Ak-
siyon, gerilim, korku, komedi, romantik, 
dram, müzikal, fantastik, bilimkurgu, 
tarih, savaş, animasyon, belgesel... İzle-
yiciye sunulan bu çeşitlilik sinemanın 
tüm toplumsal kesimlere hitap ede-
bilmesini sağlar. İlk başlarda toplumsal 
mesajlar verip örnek alınacak ideal ka-
rakterleri işleyen ve toplumsal değerleri 
savunan sinema, zaman içerisinde bu 
misyonundan vazgeçerek doğrudan 
gerçek hayatı yansıtmaya başlar. Bu 
da sinemayı bir eğitim ya da ideolojik 
propaganda aracı olmaktan uzaklaştı-
rıp özgürleştirmiş ve onun görsel sanat 
kimliğini pekiştirmiştir.

BULUNDUĞU KÜLTÜRÜ  
YANSITIR

1895’teki ilk filmden günümüze sine-
manın çehresi büyük bir değişim geçi-
rir ve sinema tıpkı konuşma ve yazı dili 
gibi üretildiği ülkeye göre şekil değiş-
tiren özgün bir kimliğe bürünür. Ger-
çekten de her ülkenin sineması işlediği 
konular, üslup, anlatım dili ve yarattığı 
atmosfer açısından birbirinden farklı-
dır. Bir ülkeye turistik seyahat yaptığı-
nızda hissettiğiniz değişimi, o ülkeye 
ait filmleri izlerken de hissedersiniz. 
Çünkü sinema içinde geliştiği toplum-
dan beslenir ve onu tüm gerçekliğiyle 
yansıtabildiği ölçüde başarı kazanır. 
Filmler; o toplumun coğrafyası, tarihî, 
değerleri, siyasal ve ekonomik sorunları, 
mizah anlayışı ile yoğrulur. Bu kültürel 
farklılıkar filmlerin dokusunu o kadar 
farklılaştırır ki sinemada ayrı ekoller gö-
rülür: Hollywood sineması, Bollywood 
sineması, Alman ekolü, Fransız sinema-
sı, İsveç sineması, Yeşilçam gibi... 

screenwriters, the language used by the 
cinema has been improved as much as 
could be. Movies that were previously shot 
for entertainment purposes begin to ap-
pear in different genres over time: Action, 
thriller, horror, comedy, romantic, drama, 
musical, fantasy, science fiction, history, 
war, animation, documentary... This diver-
sity, presented to the audience, provides 
the ability of cinema to appeal to all so-
cial segments. The cinema, which initially 
gave social messages, treated the ideal 
characters that would serve as an exam-
ple and defended the social values, gave 
up this mission over time, and started to 
reflect directly the real life. This freed cin-
ema from being an educational or ideo-
logical propaganda tool and reinforced its 
identity as visual art.

CINEMA REFLECTS  
THE CULTURE OF ITS LOCATION

From the first movie in 1895 to the pres-
ent, the face of cinema undergoes a major 
change, and cinema takes on an original 
identity that changes according to the 
country in which it is produced, just like 
the spoken and written language Indeed, 
cinema of each country is different in 
terms of the themes, style, narrative lan-
guage and the atmosphere it creates. In-
deed, you feel the change when you visit 
a country as a tourist while you are watch-
ing movies from that particular country. 
Cinema feeds on the society in which it 
thrives and achieves success to the extent 
that it can reflect it with all its reality. Mov-
ies are made with geography, history, val-
ues, political and economic problems, and 
the sense of humor of that society. These 
cultural differences change the texture of 
movies so much that separate Ecole ap-
pear in cinema: Hollywood cinema, Bolly-
wood cinema, German school, French cin-
ema, Swedish cinema, Turkish Cinema... 

That's where the cinema's mission of "inter-
cultural interaction" comes into play. While 
the art of cinema invites the audience to 
the world of its creation, it does not indicate 
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Dünya sinemasının en iyi 
yönetmenlerinden biri kabul 
edilen Alfred Hitchcock 
korku, gerilim ve cinayet 
türünde filmlerle hatırlanır.

Dünya sinemasında en çok 
hasılat yapan usta yönetmen 
Steven Spielberg, anlattığı 
hikâyelerle her kültüre hitap 
etmeyi başardı.

İtalyan aktris Sophia Loren

Oscar ödüllü Fransız oyuncu 
Jean Dujardin

Polonyalı yönetmen 
Roman Polanski

Italian actress Sophia Loren

Oscar-winning French actor 
Jean Dujardin

Polish director Roman 
Polanski 

Considered one of the 
best directors in world 
cinema, Alfred Hitchcock is 
remembered for the movies 
in the genre of horror, thriller, 
and crime thriller.

Steven Spielberg, the 
ingenious director of the 
highest-grossing movies in 
world cinema, managed to 
appeal to every culture with 
his stories.

ALFRED HITCHCOCK

ESARETİN BEDELİ

SOPHIA LOREN

JEAN DUJARDIN ROMAN POLANSKI

FORREST GUMP

THE SHAWSHANK REDEMPTION

İşte tam da bu noktada sinemanın “kül-
türler arası etkileşim” misyonu devre-
ye girer. Sinema sanatı izleyiciyi kendi 
oluşturduğu dünyaya davet ederken 
bu davete adres yazmaz. Bu açık davete 
dünyanın her yerinden icabet edilebilir. 
Zira o büyülü dünyanın içinde herkese 
yer vardır. Sinemanın anlattığı hikâye 
ve kullandığı dil bazen öyle gerçekçi 
ve dokunaklıdır ki yerel sınırları aşar ve 
bir toplumsal etkileşim aracı olur. Hiç 
deneyimlemediğimiz bir toplumsal 
gerçekliğin içerisinde hiç temas kur-
madığımız insanlar arasında, hiç yaşa-
madığımız duyguların ortasında kala-
kalırız. Bu nedenle dünyanın neresinde 
yaşarsak yaşayalım öğrenme güçlüğü 
yaşayan Forrest Gump’ın hikâyesini iz-
lerken kendimizi onun yerine koyabilir, 
Esaretin Bedeli’nde yaptıkları hatalara 
rağmen iki mahkumun yeni bir başlan-
gıç hayaline ortak olabilir, Vesikalı Ya-
rim’de ayrılıkla biten bir aşk hikâyesine 
gözyaşı dökebiliriz. 

an address for this invitation. This open in-
vitation can be accepted from anywhere in 
the world because there's room for every-
one in that magical world. The story told 
in the movie is sometimes so realistic and 
touching that it crosses local boundaries 
and becomes a means of social interaction. 
In a social reality that we have never expe-
rienced and among the people we have 
never had contact with, we are caught in 
feelings that we have never experienced. 
Therefore, wherever we live in the world 
while watching the story of Forrest Gump, 
who has learning difficulties, we can put 
ourselves in his shoes; we can share the 
dream of a beginning of two prisoners de-
spite the mistakes they made in The Shaw-
shank Redemption, and we can shed tears 
on a love story that ends in separation in 
Vesikalı Yarim (My Prostitute Love). 

DEVELOPMENT OF  
TURKISH CINEMA

Turkish cinema develops in parallel with 
world cinema. While following new cin-
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TÜRK SINEMASININ GELIŞIMI

Türk sineması, dünya sinemasına para-
lel bir gelişim gösterir. Dünyadaki yeni 
sinema teknolojilerini ve akımlarını ya-
kından izlerken en başından beri ken-
di sinema dilini oluşturmayı ve özgün 
bir kimlik kazanmayı da başarmıştır. 
Osmanlı’da 1914 yılına kadar yabancı 
yapımların gösterimleriyle başlayan si-
nema merakı 1914 yılından itibaren yer-
li yapımlarla devam etmiştir. I. Dünya 
Savaşı’nın yarattığı atmosfer nedeniyle 
tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı’da 
da ilk filmler propaganda ve belgeleme 
amaçlıdır.  

1940’lara kadar pek çok film çekilen 
ve özellikle Türk tiyatrosunun duayeni 
Muhsin Ertuğrul’un katkılarıyla olduk-
ça ilerleme kaydeden Türk sineması, 
1950’lerden itibaren bağımsız bir sektör 
ve görsel sanat – eğlence alanı olarak 
kabul edilmeye ve kurumsallaşmaya 
başlar.  “Sinemacılar Dönemi” olarak 
adlandırılan 1950-1960 arası dönem, si-
nematografik özelliklerin kullanıldığı 
ve gerek işlediği konular gerekse de 
karakterler açısından ilk dönemlerden 
belirleyici şekilde ayrılan bir dönem-

ema technologies and trends in the world 
closely, it has managed to gain an original 
identity by creating its own cinematic lan-
guage from the very beginning. The cu-
riosity about cinema, which started with 
the screenings of foreign productions in 
the Ottoman Empire until 1914, continued 
with domestic productions as of 1914. Due 
to the atmosphere created by World War 
I, the first films in the Ottoman Empire as 
well as all over the world are for propagan-
da and documentation purposes. 

Turkish cinema, which produced many 
films until the 1940s and showed great 
progress especially with the contributions 
of Muhsin Ertuğrul, the doyen of Turkish 
theater, started to be considered as an in-
dependent sector and a field of visual art 
- entertainment and get institutionalized 
following the 1950s. Called the "Filmmakers 
Period”, the period between 1950 and 1960 
is decisively separated from the first peri-
ods in terms of both the themes and char-
acters in which cinematographic features 
are used and treated. Between the years 
1960-67, known as the Golden Age, films 
with mostly social content began to be 
produced and the difficulties experienced 
by the rural areas began to be handled. 

dir. Altın Dönem olarak anılan 1960-67 
yılları arasında ise daha çok toplumsal 
içerikli filmler üretilmeye; kırsal kesimin 
yaşadığı zorluklar ele alınmaya başlar.

YEŞILÇAM’IN YÜKSELIŞI

1967-1974 yılları ise “Yeşilçam’ın Yükse-
lişi” olarak tanımlanır. Uzun yıllar etkisi 
devam eden Yeşilçam sineması; Tür-
kiye genelinde tanınan ve yıldızlaşan 
çok sayıda aktör ve aktris üretir. Zengin 
kız – fakir oğlan melodramları, aniden 
zenginleşen ya da birden fakirleşen 
karakterler, amansız hastalıklar, feodal 
toplumsal yapıyı anlatan töre eleştirile-
ri, geniş aile komedileri ile süslenen bu 
filmler beyaz perde üzerinden tüm Tür-
kiye’ye ulaşır. Öyle ki bu dönemde Tür-
kiye; ABD, Hindistan ve Hong-Kong’dan 
sonra en fazla film üreten ülke konu-
muna yükselir.

1978 – 1986 yılları arası toplumsal içerikli 
filmlerin çekildiği “Yeni Türk Sineması” 
olarak tanımlanır. Kırsal kesimin sorun-
larının, işçi haklarının ve şehirdeki gelir 
adaletsizliklerinin işlendiği bu filmler 
uluslararası festivallerden büyük ödül-
lerle dönmekte, Türk sinemasını dün-
yaya tanıtmaktadır. Aynı dönemde ge-
lişen video teknolojisi, sinemayı bir ev 
eğlencesine dönüştürmektedir.

SINEMA NEREYE?

Günümüzde sinema toplumun geneli-
ne hitap eden bir eğlence ve görsel sa-
nat dalı olma özelliğini sürdürüyor. Hem 
dünya hem de Türk sineması müthiş 
bir üretkenlik yansıtırken, hızla gelişen 
dijital platformlar dublaj ve altyazı seçe-
nekleriyle kültürel etkileşimi hızlandırı-
yor. Artan çekim kalitesi, animasyon ve 
efekt unsurlarıyla zenginleşen sinema 
yenilikçi hikâye ve kurgularıyla da izle-
yiciyi şaşırtmayı başarıyor. İcat edildiği 
günden bu yana modası hiç geçme-
yen ve kendisine duyulan ilgiyi arttıran 
sinema, insanlığın vazgeçemeyeceği 
tutkuya dönüşmüş durumda.

THE RISE OF TURKISH CINEMA

The years 1967-1974 are defined as "The 
Rise of Turkish Cinema". The Turkish cin-
ema, which has been effective for many 
years, produces a large number of ac-
tors and actresses who are recognized 
and become stars throughout Turkey. 
These movies decorated with rich girl-
poor boy melodramas, characters that 
suddenly get rich or poor, relentless 
diseases, criticisms of tradition describ-
ing the feudal social structure, and ex-
tended family comedies, reach entire 
Turkey through the movie screen. So 
much so that during this period, Tur-
key, following the United States, India, 
and Hong-Kong, rises to the position of 
the country that produces the highest 
number of movies.

The period between 1978 – 1986 is de-
fined as “New Turkish Cinema”, where 
films with social context were shot. 
These films, which deal with the prob-
lems of the countryside, workers' rights, 
and income injustices in the city, return 
from international festivals with great 
prizes and introduce Turkish cinema to 
the world. Developed in the same peri-
od, video technology turns cinema into 
home entertainment.

WHERE DOES THE CINEMA HEAD 
FOR?

Today, cinema continues to be a 
branch of entertainment and visual art 
that appeals to the general commu-
nity. While both the world and Turk-
ish cinema reflect great productivity, 
rapidly developing digital platforms 
accelerate cultural interaction via dub-
bing and subtitle options. Enriched 
with increased elements of shooting 
quality, animation, and effect, cinema 
also surprises the audience with its in-
novative stories and fictions. The cin-
ema, which has never been outdated 
has become a passion that people can 
never give up.

Türkiye’de 1967 
– 1974 yılları 
arası Yeşilçam’ın 
yükseliş yılları 
olarak görülür.

Günümüzde hem 
dünya hem de Türk 
sineması müthiş 
bir üretkenlik 
içerisinde. Gelişen 
dijital platformlar 
sinema aracılığıyla 
sağlanan kültürel 
etkileşimi 
hızlandırıyor.

In Turkey, the years 
1967-1974 are 
considered as the rising 
years of Turkish Cinema. 

Today, both the world and 
Turkish cinema have great 
productivity. Evolving 
digital platforms accelerate 
the cultural interaction 
provided through cinema.

HULUSİ KENTMENBELGİN DORUK
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1963’te Susuz Yaz’la başlayan sinema kariyeri boyunca hep zirvede oldu.  
Yeşilçam melodramlarının masum ve kırılgan “esas kızı”, toplumsal filmlerin 
güçlü ve mücadeleci kadınıydı. Anlattığı hikâyeler, ruh verdiği karakterler dö-
nemden döneme değişse de toplumla kurduğu sıcak ilişki hep aynı kaldı. Kadın 
ve çocuk hakları için yaptığı sosyal çalışmalar ve sinema sektörünün gelişimi 
için aldığı inisiyatifle pek çok insanın yaşamına dokundu. Bugün “Yeşilçam” de-
nilince ilk akla gelen yıldızlardan biri olmakla birlikte, Türk insanının gönlün-

de bir aktristen çok daha fazlasını ifade ediyor.  

She was always at the top in her movie career starting with 'Susuz Yaz' in 1963. She was 
the innocent and fragile “leading lady” of Yeşilçam (Turkish Cinema) melodramas and 
a strong and challenging woman in social films.  Although the stories she told and the 
characters she played, varies at different periods, her warm relationship with people 
always remained the same. Performing social works for woman and children rights 
and taking initiative for movie industry's development, she touched the lives of many 
people. We had a talk with Koçyiğit, who is also a member of the Presidential Culture 
and Art Policies Council, about the magical world of Yeşilçam and the transformation 

of our cinema from past to present.

SİNEMA HAYATIN AYNASIDIR
CINEMA IS THE MIRROR  

OF LIFE

Hülya Koçyiğit:

•
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Bu ayki Yakın Plan konuğumuz, rol aldı-
ğı 200’den fazla filmle Türk sinemasına 
damga vuran ünlü aktris Hülya Koçyi-
ğit... Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı 
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi 
olan Koçyiğit’le Yeşilçam’ın büyülü dün-
yasını ve sinemamızın dünden bugüne 
yaşadığı dönüşümü konuştuk.

Sinemayı “hayatın aynası” olarak ta-
nımlayan Hülya Koçyiğit, sinemada 
işlenen konuların da toplumsal gelişi-
me paralel olarak değiştiğini söylüyor. 
Geçmişte sinemanın bir eğitim aracı 
olarak önemli bir işlev gördüğünü an-
latan Koçyiğit, zaman içinde bu işle-
vin değiştiğini ve canlandırdığı karak-
terlerin farklılaştığını aktarıyor. Türk 
sinemasının geleceğine umutla bakan 
ünlü aktris, geçmişteki amatör ruhtan 
da özlemle bahsediyor.

Yeşilçam hepimizin gönlünde çok 
özel bir yere sahip. Bir Yeşilçam 
filmine denk geldiğimizde 
repliklerini ezberlemiş olsak bile 
oturup izliyoruz. Sizce Yeşilçam’ın 
sihri nedir?

Yeşilçam kesinlikle masumiyet çağı 
benim için.  Zaten sihri de oradan ge-
liyor. O dönem sinema halkın tek eğ-
lencesi, tek iletişim kanalı ve hatta bir 
eğitim aracıydı. İnsanların müşterek 
olarak katılabildikleri bir sosyal aktivi-
teydi. O yıllarda daha çok insani ve ma-
nevi değerler anlatıldı beyazperdede. 
Umudu, sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı, 
birlik olmayı, vatan sevgisini, haklının 
ve dürüst olanın er ya da geç hakkını 
alabileceğini, sevenleri ayırmamak ge-
rektiğini, kimseyi kategorize edip sınıf-
landırmamayı, sevginin gücü ile her 
şeyin üstesinden gelebileceğini izledi 
seyirci. Bugün özlemini duyduğumuz 
birçok duygu, o gün hem yaşıyor hem 
de filmlere yansıtılıyordu. O günün sı-
caklığı, sevgisi, saygısı vardı filmlerde. 
Bugün aynı heyecanla bu filmlerin iz-
lenmesinin en önemli nedeni unutul-
maya yüz tutmuş manevi değerlerimiz.

The guest of "Close-up" for this month is 
the famous actress Hülya Koçyiğit, who 
marked Turkish cinema with more than 
200 films she appeared in... Koçyiğit, who is 
also a member of the Presidential Culture 
and Art Policies Council, talks about the 
magical world of 'Turkish Cinema' and the 
transformation of our cinema from yester-
day to today in an exclusive interview.

Hülya Koçyiğit, who describes cinema as 
“the mirror of life”, says that the issues the 
cinema industry addresses also change in 
parallel with social development. Saying 
that cinema had an important role as an 
educational tool in the past, Hülya Koç- 
yiğit states that this function changed 
over time and that the characters she 
played differed. Feeling  optimistic  about 
the future of Turkish cinema, the famous 
actress also talks about the amateur spirit 
in the past with longing.

'Yeşilçam' has a special place in the 
hearts of all of us. When we come 
across a 'Yeşilçam film' we sit and watch 
it, even if we know it by heart.  What do 
you think is the magic of Yeşilçam?

Yeşilçam is definitely an age of innocence 
for me.  That is where its magic comes from. 
At that time, cinema was the only enter-
tainment for people, the only channel of 
communication, and even an educational 
tool. It was a common social activity for peo-
ple. In those days, human and moral val-
ues were predominantly on the screen. The  
audience watched hope, love, respect, shar-
ing, unity, patriotism, the fact that you can get 
what you deserve sooner or later if you are right 
and honest, the fact that lovers should not be 
separated, the fact that it is wrong to catego-
rize people and the fact we can get through 
anything with the power of love.  A lot of the  
emotions we have longed for today, were 
alive and reflected in the movies that day. 
There were love, respect and sincerity in the  
movies. The most important reason why 
these films are watched with the same joy 
today is that we started to lose our moral val-
ues today.

HÜLYA KOÇYİĞİT

O halde Yeşilçam, sinemamızda 
ve belki de ülkemizin tarihînde 
hangi dönemi ifade eder?

Cumhuriyet döneminde bir mil-
let, padişahlığın tebaası olmaktan 
vatandaş olmaya geçiyor. Cumhu-
riyet ilkelerinin hepsi, insanımızın 
modern çağa ayak uydurması için 
konulmuş ilkeler. Yeşilçam’da da 
büyük bir özenle bu ilkeler üzerin-
den filmler çekildi. İnsanın şehre 
adapte olma süreci, modern ve 
çağdaş yaşama ayak uydurma, ka-
dınların çalışma hayatına girmesi 
ve eğitimi gibi konular ele alındı. 
Canlandırdığımız karakterler ge-
nellikle prototiplerdi ve 100 yıllık 
sinemamızın ilk döneminde top-
luma rol model oldular. 

Yeşilçam'ın dört yoncasından 
birisiniz. Sizleri starlık 
mertebesine taşıyan atmosfer 
neydi?

O dönem sinema hayatımızda çok 
daha güncel bir sanattı. Televizyon 
yok, günümüz teknolojisi yok, in-
ternet yok. Sosyal etkileşimin en 
güçlü kaynağı da sinemaydı. Sine-
manın da bir anda tüm Türkiye’ye 
yayılabilen muazzam bir gücü 
vardı. Bu aslında arz – talep me-
selesiydi. O dönemde sistem hal-
kın talepleri doğrultusunda yürü-
yordu. Halkın izlemek istediği kişi 
kimse; dağıtımcılar, yapımcılardan 
o kişilerle film yapmasını istiyordu. 
Elbette ki seçtiğimiz senaryolar, 
çalıştığımız yönetmenlerden de 
bahsetmek lazım. Ben, ilk filmim 
olan Susuz Yaz’ın başarısının ar-
dından büyük bir talep görmeye 
başladım. Sonrasında yer aldığım 
yapımlarda da üst üste gördüğüm 
yoğun ilginin etkisi, gerek sinema 
hayatımda gerekse de kişisel ha-
yatımda hissedildi. Seyircinin tale-
bine bizler arz ettik. Elde ettiğimiz 
başarılar da bizleri bugün bu in-
sanlara dönüştürdü.  

So, what period does Yeşilçam 
represent in our cinema and 
perhaps in the history of our 
country?

In the  republican period, people 
started to be 'citizen' when they were 
subjects of the Sultan.  All the princi-
ples of the Republic are the ones that 
have been set out to keep our peo-
ple up to date with the modern era. 
There are several films in Yeşilçam, 
that have been made based on these 
principles. The cinema  addressed 
topics such the  process  of  adopt-
ing to the city, keeping up with mod-
ern and contemporary life, women's 
entry into working life and education. 
The characters we portrayed were 
usually prototypes and have become 
the role models for the society in the 
first period of our 100-year cinema.

You are one of Yeşilçam's four 
clovers. What was the atmosphere 
that carried you to star position? 

At that time, cinema was a much 
more contemporary art in our lives. 
There was no television, no modern 
technology, no internet. The strong-
est source of social interaction was 
Cinema. Cinema also had a tre-
mendous power that could spread 
all over Turkey instantly. This was a 
supply-demand issue. At that time, 
the system worked in line with the 
demands of the people. The distrib-
utors asked the producers to make 
movies with the actors that people 
want to see on the screen.  Of course, 
we should mention the scripts we 
choose, and the directors we work 
with. After the success of my first 
film, 'Susuz Yaz', I gained a huge pop-
ularity. I felt the effect of the amount 
of attention I received  during 
that time, both in my film career 
and in my personal life. We re-
sponded the  demand of people.  
The success we gained has 
been leading us to this point today.  

SUSUZ YAZ 
DRY SUMMER

Hülya Koçyiğit 1963 
yapımı Susuz Yaz’la 
sinemaya “merhaba” 
dedi. Metin Erksan’ın 
yönettiği film, Berlin 
Film Festivali’nde 
Altın Ayı Ödülü’nü 
kazanan ilk Türk filmi 
oldu.
Hülya Koçyiğit started to her 
acting career with 'Susuz Yaz' in 
1963.  The film directed by Metin 
Erksan, is the first Turkish movie 
that won the Golden Bear Award 
at the Berlin International Film 
Festival. 
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Toplumumuzun sinemaya ve sinema 
oyuncularına bakışı son elli yılda 
nasıl bir değişim gösterdi? Sizin 
toplumla kurduğunuz sıcak ilişkiyi 
günümüz oyuncuları kurabiliyor mu?

Sözünü ettiğiniz değişim kaçınılmazdı. 
Tüm dünyada olan değişim elbette ki 
Türkiye’de de kendini gösterdi. Sinema 
için “hayatın aynası” diyoruz. Dolayısıyla 
bu değişimi her şeyde olduğu gibi sine-
mada da gördük: Hayatı olması gerek-
tiği gibi değil, olduğu gibi yansıtmak. 
Canlandırdığımız fedakâr, vefakâr, ça-
lışkan, kavrayıcı, aile bütünlüğünü ko-
ruyan, anaç, masum roller ile halka rol 
model oluyorduk. Bugün ise sinemada 
daha doğal karakterleri izliyoruz.

Toplumla kurulan ilişkilere gelince... Biz-
ler o dönem sadece beyaz perdede izle-
nilebilen, büyülü gerçekliği olan hayal-
lerdik. Günümüz teknolojisi bu durumu 
tamamen ortadan kaldırdı. Şimdi her 
şey ve herkes çok daha kolay ulaşılabilir 
durumda. Bizim dönemimizdeki o sihir 
bugün yok. Bizim toplumla kurduğu-
muz gerçekten sıcacık bir ilişkiydi; sa-
mimi, dürüst ve saydam... Bizler olma-
sı gerektiği gibi değil olduğumuz gibi 
açmıştık kendimizi seyirciye. Seyirciyle 
birebir ilişki içindeydik; birbirine doku-
nan, birbirini kucaklayan... Şimdi her şey 
çok daha hesaplı kitaplı. Bizlerin böyle 
stratejileri olmadı hiç, her şey doğaldı. 
Aracılar, aradakiler yoktu. İnsanların yö-
netmenden, oyuncudan beklentisi de 
bu minvalde farklılaştı diyebiliriz.

Geçmişten günümüze 
sinemamızda "İyi ki değişti" 
dediğiniz veya değişmesine 
üzüldüğünüz şeyler var mı?

Teknolojinin sinemaya girmesi “iyi ki” 
diyeceğimiz bir şey. İmkânları son-
suzlaştırdı. 50 yıl önce hayal bile ede-
mediğimiz çekimleri bugün kolay-
lıkla yapmak mümkün. İyi ki birçok 
üniversitede sinema eğitimi var.  İyi ki 
günümüz gençlerinde müthiş bir gi-
rişimcilik ruhu var. Eserlerini dünyaya 
taşıma çabaları gerçekten takdire şa-
yan. Bugün uluslararası yapım ortak-
lığında çekilen birçok film izliyoruz.

Tüm bunların yanında geçmişe dair 
özlemini çektiğim amatör ruh… Ol-
ması gereken elbette profesyonellik 
ama mesleğe, meslektaşlarına olan 
saygı, paylaşma, birlik – beraberlik, o 
heyecan, o ekip ruhu... O zaman çok 
daha özeldi bence. Sektörümüzün 
bugün geldiği konuma binlerce kez 
şükürler olsun ama sektörün geçmi-
şini bilen her insan eminim o amatör 
ruhu özlüyordur. Aslında imkânsız-
lıklar bizi birbirimize çok daha yakın 
kılıyordu ekip olarak. 

Sinema, bilgisayar ekranında 
izlenen bireysel bir eğlenceye 
dönüşüyor. Sinemanın sosyal 
faaliyet yönünün zayıflamasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

İster sinema salonunda, ister te-
levizyonda, ister dijital platform-
da izleyin; önemli olan hikâyenin 
içeriği ve ne anlattığı… İzleyene ne 
verdiği, izlendikten sonra izleyen-
de ne bıraktığı, nasıl bir ufuk açtı-
ğı… Elbette bir eser ne kadar çok 
insana ulaşırsa o kadar iyi. Öyle ki 
günümüz teknolojisiyle artık bü-
tün dünyaya ulaşma şansı var. 
Tüm bunların yanında sinema 
salonunda film seyretme adabı 
bence bir uygarlık göstergesidir.  
Uygar insanlar film izlemek 
için sinema salonuna gider.  

How changed our society's view of 
cinema and film actors in the last fifty 
years? Can today's actors establish 
the warm relationship you have with 
society?

The change you are talking about was in-
evitable. In Turkey we also felt the change 
that occurred all over the world. We call 
the cinema as “the mirror of life." So, we 
felt this change in cinema, like anything 
else: To reflect life as it is, not as it should 
be. Playing the devoted, faithful, hard-
working, embracing, innocent, maternal 
characters, we used to be role models to 
people. Today, we watch more natural 
characters in the cinema.

As for relationships with people... At that 
time, we were like dreams with a mag-
ical reality that could only be viewed 
on the movie screen. Today's technolo-
gy has completely changed this. Now 
everything and everyone is much more 
easily accessible. Today there is not that 
magic in our age anymore. It was a warm 
relationship that we established with 
people; sincere, honest and transparent... 
We revealed ourselves to the audience 
as we were, not as we should be. Touch-
ing and embracing each other, we had 
close relationship with audience... Now 
people are more cheeseparing. We nev-
er had such strategies, everything was 
natural. There were no intermediaries, no 
middlemen. We can say that people's ex-
pectations of the director and the actor 
differed in this manner.

Hülya Koçyiğit;  
Türkan Şoray, Filiz 
Akın ve Fatma Girik 
ile birlikte Yeşilçam’ın 
“Dört Yapraklı Yonca”sı 
arasında sayılıyor.

Türk sinemasının 
yaşadığı teknolojik 
dönüşümden gurur 
duyan Hülya Koçyiğit, 
geçmişteki “amatör 
ruh”tan da özlemle 
bahsediyor.

Hülya Koçyiğit, along with 
Türkan Şoray, Filiz Akın and 
Fatma Girik, is counted among 
Yeşilçam's Four-Leaf Clover.

Proud of the technological 
transformation in Turkish film 
industry, Hülya Koçyiğit, also 
longs for the “amateur spirit”  
of the past.

Hülya Koçyiğit: "At that time, 
we were like dreams with a 
magical reality that could 
only be viewed on the movie 
screen." Today's technology 
has completely changed 
this. Now everything and 
everyone is much more 
easily accessible.

•
Hülya Koçyiğit: “Bizler o 
dönem sadece beyaz 
perdede izlenilebilen, büyülü 
gerçekliği olan hayallerdik. 
Günümüz teknolojisi bu 
durumu tamamen ortadan 
kaldırdı. Şimdi her şey ve 
herkes çok daha kolay 
ulaşılabilir durumda.”

HÜLYA KOÇYİĞİT TÜRKAN ŞORAY

FİLİZ AKIN FATMA GİRİK

From past to present, are there 
any things that you say, "I'm glad 
it changed." or the ones you are 
sorry that it has changed?

Using the technology in film indus-
try is something we would say "I am 
glad it happened" It made the al-
ternatives infinite. It is easy to shoot 
films today that we could not have 
imagined 50 years ago. I am glad 
many universities have film acade-
my.  I am glad the youngsters of to-
day have entrepreneurial  skills. It is 
admirable that they try to introduce 
their works to the world. Today we 
watch many films shot in coopera-
tion with international producers. 

Besides all this, I long for the ama-
teur spirit we had in the past... Pro-
fessionalism is a must of course, but 
I miss respect for the profession, for 
our colleagues, sharing, unity – to-
getherness, that excitement, that 
team spirit... I think it was much 
more special in the past. I thank 
God a thousand times thank God 
for the place the industry  came 
today but I am sure anyone who 
knows the background of the in-
dustry, misses this amateur spirit. In 
fact, impossibilities made us much 
closer to each other as a team. 

Cinema is becoming an 
entertainment that can be 
watched on the computer screen. 
What do you think about the 
weakening of the social activities 
of the cinema?

No matter watching it in a movie 
theater, on TV, or on a digital plat-
form; what is important is the story 
and what it tells us... What does it say 
to audience, what does it leave the 
audience and what kind of prospect 
does it open on us...? Of course, the 
more people a film reaches, the better. 
With today's technology, now there 
is a chance to reach the whole world.  
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Diğer izleyicilerle müştereken filmin 
yansıttığı duyguyu paylaşır ve anla-
tılan hikâyeye tanık olur. Bence bu 
çok mühim. O etki sayesinde insan 
sinema salonundan çok daha farklı 
çıkıyor. 

Günümüz Türk filmlerinin temaları 
ve sinema tekniği hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Ben karakter olarak her şeye büyük 
bir umutla yaklaşırım. Az evvel de 
teknolojinin sinema sektörüne büyük 
katkısı olduğunu söyledim. Önemli 
olan bu katkıyı iyi değerlendiren yö-
netmenlerin var olması. Günümüz-
de de örneklerini görüyor ve onları 
gönülden alkışlıyoruz. Sinemamızın 
geleceğini de çok iyi görüyorum, çok 
umutluyum.

Bugün canlandırmak istediğiniz bir 
karakter veya anlatmak istediğiniz 
bir hikâye var mı?

Demokrasi tarihîmizle ilgili bir film 
yapmak isterdim. Bugün çağdaş, de-
mokratik bir ülkede yaşıyoruz. Ancak 
halkın iradesiyle seçilmiş hükümetle-
rin zaman zaman uğradığı darbeler 
ülke çapında ciddi travmalar yarattı. 
Demokrasinin, özgürlüğün ne demek 
olduğunu hatırlatan bir filmi beyaz-
perdeye taşımak isterdim.

Biz hep sizi izliyoruz. Peki siz ne 
izliyorsunuz? 

Pandemi nedeniyle son zamanlarda 
iyi bir dijital platform izleyicisi oldu-
ğumu söyleyebilirim. Yerli ve yaban-
cı tüm işleri büyük bir keyifle takip 
ediyorum. Ülkemizdeki yönetmen-
lerden de beğenerek takip ettiğim 
isimler var. İlk aklıma gelenler; Derviş 
Zaim, Zeki Demirkubuz, Çağan Ir-
mak, Nuri Bilge Ceylan, Semih Kap-
lanoğlu… En son Sophia Loren’in bir 
filmini izledim. Bir oyuncunun yaşı-
nın olmadığını hatırlatan bir filmdi 
kesinlikle...

Oyunculuk öğrenilebilen bir şey mi; 
yoksa doğuştan gelen tanrısal bir 
hediye mi?

İçten gelen, tanrısal bir hediye bence. 
Ancak bunu bir maden gibi düşün-
mek lazım.  Oyunculuk çok değerli 
bir maden ama her daim işlenmesi 
lazım; çünkü şüphesiz ki işlendikçe 
parlayacak. Bunu sağlayacak olan da 
eğitimdir. Tabii bir de kişinin “oldum” 
demeden, başkalarıyla değil kendiyle 
yarış halinde olması gerekiyor.

Sinema kariyerinizde “kırılma 
noktası” olarak kabul ettiğiniz bir 
an ya da sizde derin izler bırakan 
bir film var mı?

Bir oyuncu için bu ayrımı yapmak 
çok zor, her bir filmin yeri apayrı. 
Ancak yer aldığım melodramlardan 
sonra sinemamızın usta yönetmen-
lerinden Ömer Lütfi Akad ile çalışma 
şansına sahip oldum. Lütfi ağabey ile 
birlikte sinema hayatımda, düşünce 
dünyamda yeni bir pencere, yeni bir 
ufuk açıldı diyebilirim. “Ben kimim, 
neyim, neyi niçin yapıyorum, yap-
tıklarım insanların hayatlarını nasıl, 
ne derecede etkiliyor?” gibi soruları 
kendime sormaya başlayarak yolu-
mu çizdim. Buna bir “kırılma noktası” 
diyebiliriz. O dönemden sonra top-
lumsal meseleleri işleyen filmlerde 
rol almayı tercih ettim. 

Sizi zorlayan bir rol oldu mu?  
Özellikle teknolojinin bu kadar 
gelişmediği dönemlerde 
setlerde yaşadığınız zorluklardan 
bahsedebilir misiniz?

Olmaz mı? Dublör kullanmayınca 
her türlü tehlikeye hazırlıklı olma-
nız gerekir. Çekimlerde birçok set 
kazası yaşadım ve bazılarının izleri-
ni hala vücudumda taşırım. Mesela 
“Derman” filmini çekerken Ağrı Da-
ğı’nda donma tehlikesi geçirdim. 
“Rabia Hatun” filminin setindeyken 
çekim yaptığımız zindanı aydınlat-

Besides all this, I think the manner of 
watching movies in a movie theater is 
a sign of civilization. Civilized people go 
to the movie theater to watch film. They 
share the feelings the film left on them 
with other audience and witness the sto-
ry being told. I think it is very important. 
Thanks to this impact, they get out of the 
movie theater as a different person. 

What do you think about today's 
Turkish films’ themes and cinema 
technique?

By nature, I am optimistic about everything.  
As I said before, technology has made a 
great contribution to the film industry. 
What's important is the existence of the 
directors who use this contribution wise-
ly.  Today, we see their examples and ap-
preciate them wholeheartedly. The fu-
ture of our cinema looks very bright, in 
my opinion.

Today, is there any character you want 
to play, or stories that you want to tell? 

I would like to make a movie about our 
history of democracy. Today we live in a 
modern, democratic country. However 
military  coups against the  lawful  gov-
ernments from time to time have left 
serious traumas across the country. I 
would like to put  a film that reminds 
what the democracy and freedom 
means on the silver screen.

We are always watching you. And what 
about you? What are you watching? 

I should say I have been a good digital 
platform audience lately because of the 
pandemic. I watch all domestic and for-
eign works with great pleasure. There 
are also some Turkish directors whose 
works I watch  with great interest...   
What come immediately to my mind 
are; Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz, 
Çağan Irmak, Nuri Bilge Ceylan, Semih 
Kaplanoğlu: I saw just a film of Sophie 
Loren.  It was a film that reminds that 
an actress is ageless...

Hülya Koçyiğit, 
sinema kariyeri 
boyunca ulusal çapta 
sayısız ödül aldı. 
Kurbağalar (1987 
Nantes Film Festivali 
– En Başarılı Kadın 
Oyuncu) ve Bez Bebek 
(1988 Amiens Film 
Festivali – En İyi Kadın 
Oyuncu) filmleriyle de 
uluslararası çapta iki 
ödül kazandı.
Hülya Koçyiğit has 
won nationwide numerous 
awards throughout her acting 
career. She also won two 
international awards for her 
films Kurbağalar (1987 Nantes 
Film Festival – most successful 
actress) and Bez Bebek (1988 
Amiens Film Festival – Best 
Actress).

Hülya Koçyiğit, says 
she had a risk of 
freezing during filming 
of Derman  directed by 
Şerif Gören in 1983. 
Surviving many set 
accidents, the famous 
actress struggled for 
the social security 
rights of filmmakers. 
She served for 4 
years as the founding 
president of the 
Motion Picture Actors 
Association (SO-DER). 

•
Hülya Koçyiğit, Şerif 
Gören’in yönettiği 
1983 yapımı Derman’ın 
çekimlerinde donma 
tehlikesi yaşadığını 
aktarıyor. Pek çok set 
kazası atlatan ünlü 
yıldız, sinemacıların 
sosyal güvenlik hakları 
için de mücadele 
verdi. Sanatçı, Sinema 
Oyuncuları Derneği 
(SO-DER)’nin kurucu 
başkanı olarak 4 yıl 
görev yaptı.

Is acting something that can be 
learned, or is it a gift an innate 
talent?

I think it is an innate talent, a gift. But 
we must think of it like a mine.  Act-
ing is a very precious mine, but it al-
ways must be processed, because it 
can only glow if it's processed. That 
is the education that will ensure this. 
Another thing is that a person should 
compete with himself, not with oth-
ers. He /she should not say 'I am com-
pleted' 

Is there a moment in your acting 
career that you consider a 
“breaking point” or a film that have 
had a profound effect upon your 
life?

For an actress, it is very hard to 
make this distinction, every one 
of them  is  special for me. But after 
the melodramas I took part in, I had 
the chance to work with Ömer Lütfi 
Akad, one of the master directors of 
our cinema. I can say that a  whole 
new  area has been opened  in my 
acting career, in my world of thought 
with Brother Lütfi.  Starting to ask 
myself such questions; “Who am 
I, what am I, why do I do that, how 
does what I do affect people's lives", I 
made my own path We can call it a” 
breaking point." After that period, I 
preferred to act in films about social 
issues. 

Was there a role that challenge 
you much? Can you tell us about 
the diff iculties you experienced 
on sets especially during 
periods when technology was 
not that advanced yet?

Sure. If you do not have a stunt, you 
have to be prepared for any danger.  
I have had a lot of accidents during film-
ing, and I have still some scars all over 
my body. For example, during filming 
of “Derman,” I had a risk of freezing 
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mak için kullanılan lambanın camı 
kırılmış ve farkında olmadan ultravi-
yole ışınlarına maruz kalmıştım. Bu 
nedenle kör olma tehlikesi atlattım. 
Kristal camın içinden geçip vücudu-
mu parçaladım... Böyle sayısızca anım 
var sanırım. Sosyal güvenliğimizin ol-
madığı yıllarda bu ve buna benzer 
birçok kaza yaşadık. Neticede örgüt-
lenip sinemacılarımızın sosyal gü-
venlik şemsiyesi altında toplanmasını 
sağladık.

Kişiliğiniz ve aile hayatınızla da örnek 
alınan bir sanatçısınız. Bunu neye 
borçlusunuz? 

Bu bir hayat şekli benim için. Çok kü-
çük yaşta sektörün içine girince benim 
bildiğim hayat bu oldu. Ben toplumun 
bir parçasıydım, toplumun değer yargı-
larını benimseyerek büyütüldüm. Rah-
metli annem her şeyden önce beni kar-
deşlerime rol model olarak yetiştirmişti. 
Ailede başlayan sorumluluğum, mesle-
ğimde de aynı şekilde devam etti. 

PTT hatıralarınızda ne ifade ediyor? 

Böyle bir soruyla karşılaşınca PTT’nin ne çok şey ifa-
de ettiğini anlıyor insan. Çocuk yaşlarımdan bugüne 
PTT ile kurduğum sıcak ilişkiyi hatırlıyorum. Ben 7 
yaşındayken Ankara Devlet Konservatuvarı’nda yatılı 
bir öğrenciydim. Çektiğim sıla hasretini siz düşünün. 
Mektup gelecek diye gözüm hep kapıdaydı. Ben de 
geceleri oturup özlemle, gözyaşlarıyla duygularımı 
anlatan mektuplar yazardım aileme. Aynı şekilde bi-
ricik kızım Gülşah yurt dışında okuduğu dönemde 
bize uzun uzadıya mektuplar yazardı. Şöyle bir bakı-
yorum da hasretimi uzun bir süre mektuplarla dindir-
meye çalışmışım. O yıllarda iletişim daha çok yazışma 
ile mümkündü. Telefon ile bağlanmak uzun bir uğraş 
gerektiriyordu. Hayatımın unutulmaz duygusal anları 
arasında mektup beklemek vardır. PTT bana o sıcak-
lığı ifade ediyor.

Ünlü bir aktris olarak pek çok hayran mektubu  
almışsınızdır. Bu mektuplara cevap yazar mıydınız? 

Beni hayranlarımla buluşturan en güçlü iletişim ağıy-
dı mektup. Birbirimizi en iyi böyle hissediyorduk. Hal-
kımızdan öyle çok mektup gelirdi ki… Her birini büyük 
bir keyif ve mutlulukla okurdum. Bugün hala bazıları-
nı saklarım. Elimden geldiğince tüm mektuplara tek 
tek cevap yazmaya çalışırdım. Halkımız genelde im-
zalı fotoğraf göndermemi isterdi. O kadar çok imzalı 
fotoğraf gönderirdim ki imza atmaktan parmağım 
şekil değiştirmişti. Tabii bir de kartpostallar var. Kendi 
resimlerimin basıldığı kartpostallar... Bu kartpostallar 
bana ne kadar şanslı bir insan olduğumu hatırlatıyor 
ilk başta. Sevmek, sevilmek öyle muazzam duygular 
ki… Kartpostaldaki resimlerimle birbirine değer veren, 
birbirini seven insanların evlerine misafir olmak çok 
güzel ve özel bir duygu. 

Günümüzde PTT’nin hangi hizmetlerini  
kullanıyorsunuz?

Bugün hala -nadir de olsa- insanların duygu ve dü-
şüncelerini içeren mektuplarını ve kartlarını alıyo-
rum. Biz de Sevgili Selim ile (eşi Selim Soydan) özel 
gün kutlamalarında Gülşah Film üzerinden kartpos-
tal gönderimini sürdürüyoruz. Tabii sinemamız gibi 
posta ve haberleşme sektörü de bir dönüşüm yaşıyor. 
PTT’nin kargo, e-ticaret, bankacılık gibi alanlarda bu 
dönüşüme uygun yeni hizmetler ürettiğini memnu-
niyetle görüyorum. Bu vesileyle özellikle içinde bu-
lunduğumuz pandemi sürecinde artan iş yüküyle, 
canla başla çalışan tüm PTT Ailesine; yıllar boyu mek-
tup getirip götürerek halkımızla aramızda bir sevgi 
köprüsü kuran postacılarımıza ve kargo dağıtım gö-
revlisi kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, 
her birini sevgiyle kucaklıyorum. 

What memories of PTT do you have? 

When you are faced with such a question, you unders-
tand how much PTT means to me. I remember the 
warm relationship I had with PTT from my childhood. 
When I was 7, I was a boarder at the Ankara State Con-
servatory. Can you imagine my homesickness? Having 
my eye on the door, I was wondering if there was a let-
ter for me. I used to sit at night and write letters desc-
ribing my feelings and longing for my family.  My dear 
daughter Gülşah also used to write letters to us when 
she was studying abroad. And right now, I am thinking 
that I have been trying to ease my longing with letters 
for a long time. In those years, the best way to conta-
ct people was letter. It took a lot to contact people by 
phone. One of my unforgettable and emotional me-
mories is waiting for a letter.  PTT means that warmth 
for me. 

As a famous actress you must have received many 
letters from your fans.  Did you reply to these letters? 

The letter was the most powerful communication 
network that brought me together with my fans. The 
letter was the best way for us to feel each other.  So 
many letters came from our people... I read each of 
them with great pleasure and happiness. I keep some 
today. I tried to answer all the letters one by one as 
much as I could. Our people usually ask me to send au-
tographs. I sent so many signed photos that my finger 
disfigured from all signings. There were also postcar-
ds, of course. The postcards with my picture on them... 
First, these postcards remind me what a lucky person 
I am. It's such a great feeling to love, to be loved... to be 
a guest in the houses of people who care about each 
other, who love each other, with my postcards.  

Which services of PTT do you use today?

Today I still -even occasionally-receive letters and cards 
containing the feelings and thoughts of people. Dear 
Selim (her husband Selim Soydan) and I also continue 
to send postcards via Gülşah Film on special days. Like 
our cinema, the postal and communication industry is 
undergoing a transformation. I am happy to see that 
PTT is offering new services in the fields cargo, e-com-
merce, banking, in accordance with this transformati-
on.  On this occasion, I would like to thank the entire 
PTT family, who has been working hard especially du-
ring the pandemic; our postmen and cargo delivery 
officers who have established a bridge of love betwe-
en us and our people by bringing and taking letters for 
years and I embrace each of them with love. 

“PTT Ailesi’ni Sevgiyle Kucaklıyorum”
"I embrace PTT Family With Love”

in Ağrı Mountain. During filming 'Rabia 
Hatun', the glass of the lamp used to light 
the dungeon was broken and I was un-
wittingly exposed to ultraviolet rays. I al-
most went blind. I went through the crys-
tal glass and tore my body apart... I think 
I have countless memories like these. In 
the years when we did not have medical 
coverage, we had many accidents like 
these. Eventually we were organized and 
ensured all filmmakers be gathered un-
der the umbrella of Social Security.

You are a artist who is role model  
with your personality and family life. 
What do you owe this?

This is a lifestyle for me. When I moved 
into the business at a very young age, 
this has become a life for me.  I was a 
part of society, adopting the values of 
society I was raised. My deceased moth-
er raised me as a role model to my sib-
lings. My responsibility, which began in 
the family, continued in the same way 
in my professional life. 

Hülya Koçyiğit received 
many letters and 
postcards from her 
fans during her acting 
career. The actress was 
among the stars whose 
photographs were 
printed on postcards.

•
Hülya Koçyiğit sanat 
kariyeri boyunca 
hayranlarından 
pek çok mektup 
ve kartpostal aldı. 
Sanatçı, kartpostallara 
fotoğrafı basılan starlar 
arasındaydı.
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Changing Appearance of  
Cinema Animation Industry

Sinemanın Değişen Çehresi

ANIMASYON 
Sektörü
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Görsel ve işitsel efektler ile üç boyutlu çekim 
tekniklerini birleştirerek izleyiciye “arttırıl-
mış gerçeklik” vadeden animasyon filmleri, 
sinemanın değişen çehresini temsil ediyor. 
Stüdyo ve bilgisayar ortamında kurgulanan 
prodüksiyonlar, yapımcı ve yönetmenlere 
sonsuz imkânlar sunarken izleyiciyi de hayal 
gücünün sınırlarını aşan bir dünyayla buluş-
turuyor.

Her geçen gün hitap ettiği kitleyi genişleten 
animasyon yapımlar, gelişen teknolojilere 
uyumlu yapısıyla da yeni bir eğlence kültü-
rünü beraberinde getiriyor.  Ultra yüksek çö-
zünürlüklü TV’ler, tabletler, akıllı telefonlar ve 
hatta sanal gerçeklik gözlükleriyle izlenebi-
len bu yapımlar yüksek teknolojili makine ve 
cihaz üretimiyle el ele yürüyor ve bilişim sek-
törünün gelişimine katkı sunuyor.

Animation movies promise "increased reality" to 
the audience by combining visual and audio effe-
cts with three dimensional shooting techniques 
and represent the changing appearance of the ci-
nema. Fictionalized in studio and computer media, 
productions provide numerous opportunities to 
producers and directors as well as bringing the au-
dience together with a world exceeding the limits 
of imagination. 

Animation products expand the audience they 
address every day and present a new entertain-
ment culture with its structure compatible with 
developing technologies.  These productions that 
can be watched with ultra-high-resolution TVs, tab-
lets, smartphones and even virtual reality glasses 
walk hand in hand with the production of high-te-
chnology machines and devices and contribute to 
the development of the information industry.

Animasyon sektörü, sinema severlere sunduğu yüksek çözünürlüklü 
görsel canlandırmalar ve arttırılmış gerçeklik deneyimleriyle son 
derece yeni ve sürükleyici bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Yediden 
yetmişe tüm yaş gruplarına hitap eden bir çeşitliliğe sahip. Artan 
takipçi kitlesiyle sinema endüstrisindeki payını büyüten animasyon 
prodüksiyonları, “sinemanın geleceği” olarak tanımlanıyor. Bütün 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de animasyon yatırımları yükselişe 

geçmiş durumda.

The animation industry is a quite new and fascinating area with the high-
resolution visual imageries and increased reality experiences it presents to 
cinema enthusiasts. It has a diversity appealing to everyone from youngsters 
to the elderly. Animation productions, which enlarged their share in the 
cinema industry with their increasing number of followers,  are defined as 
the "future of cinema". The investments to animations have been increasing 

in Turkey as in the world.

•

Animasyon sektörü 
pek çok yan sektörü 
harekete geçiriyor. Tekstil 
ürünleri, okul çantaları 
ve oyuncaklar animasyon 
karakterleriyle süsleniyor.
Animation sector triggers 
many sub-sectors. Textile 
products, school bags and toys 
are decorated with animation 
characters.

7’DEN 70’E HERKES IÇIN

"Karlar Ülkesi" gibi çocuk filmlerinden 
"Avatar" gibi yetişkin filmlerine kadar 
artık her yaştan bireye hitap eden ani-
masyon filmi var. Gerilimden aksiyona, 
maceradan fantastiğe, uzay filmlerin-
den komediye kadar neredeyse bütün 
film türlerinde animasyon unsurların-
dan faydalanılıyor. Son yıllarda ciddi 
anlamda ivme kazanan dizi sektöründe 
de sıklıkla animasyon teknolojileri kul-
lanılıyor. Animasyonun yapımcılardan 
ve yönetmenlerden bu ölçüde ilgi gör-
mesi animasyon stüdyolarının sayısını 
ve bu alana yapılan yatırımları arttırıyor.

FOR EVERYONE FROM CHILDREN  
TO THE ELDERLY

There are animation movies from chil-
dren's movies like "Frozen" to adult mov-
ies like "Avatar" that appeal to people 
of ages. All movie genres from horror 
to action from thriller to fantastic, from 
space movies to comedy use animation 
elements.  TV series sector, which has 
gained serious acceleration recently,  of-
ten uses animation technologies.  This 
interest on animation of producers and 
directors increases the number of ani-
mation studies and investments made 
on them.

Animation productions are 
not only shot for children but 
also for adults. Animation 
element are used in the 
production of movies and TV 
series.

Animasyon yapımları sadece 
çocuklara yönelik değil, 
yetişkinlere yönelik olarak 
da üretiliyor. Sinema ve dizi 
yapımlarında da animasyon 
unsurlarından yararlanılıyor.

•

KARLAR ÜLKESİ
FROZEN

AVATAR
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SEKTÖRÜN KÜRESEL DEĞERI

Küresel animasyon sektörünün toplam 
değeri tüm dünyada 2018 yılında 259 mil-
yar ABD dolarına yükselmişti. Sektörün 
son iki yıl içerisinde toplam değerinin kat-
lanarak 270 milyar doları aştığı biliniyor. 
Animasyon filmi başına üretim maliyeti 
ise 20 milyon ABD Doları ile 300 milyon 
ABD Doları arasında değişiyor. Her eko-
nomik sektör gibi animasyon filmlerinin 
maliyetlerini belirleyen temel paramet-
reler var. Animasyon şirketleri bu para-
metreleri esas alarak vergi avantajı sağ-
lıyor veya düşük maliyet sunan bölgelere 
tesis kuruyor. Animasyon endüstrisinin 
gelişimi istihdam alanlarını da çeşitlendi-
rip yeni meslek kolları oluşturuyor.

GLOBAL VALUE OF THE INDUSTRY

The total value of the global animation 
industry had increased to 259 billion 
USD in the entire world in 2018.   The total  
value of the industry doubled within the 
last two years and exceeded 270 billion 
USD. The production cost per animation 
movie changes between 20 to 300 mil-
lion USD There are basic parameters that 
determine the cost of animation movies 
just like all economical sector.  Animation 
companies gain tax advantages based 
on these parameters or build facilities 
on low-cost regions.  The development 
of the animation industry diversifies  
employment areas and provides new 
types of occupation. 

TRT Çocuk’un 
kurulmasıyla 

yerli animasyon 
prodüksiyonlarının 
sayısı hızla artmaya 

başladı. Çocuklarına 
kendi kültür 

kodlarımızı yansıtan 
yapımlar izletmek 

isteyen ebeveynler 
Türk animasyonlarına 

rağbet gösteriyor. 
The number of domestic 

animation productions have 
rapidly increased with the 

establishment of TRT Çocuk 
(TRT Children). Parents who 

want to get their children watch 
productions reflecting our 

cultural codes show interest in 
Turkish animations. 
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ANIMASYONLA GELIŞEN YAN  
SEKTÖRLER

Sektör katma değerli ürünleri üreten 
yan sektörleri de canlandırıyor. Neredey-
se hepimizin evinde sevdiğimiz animas-
yon karakterine dair bir ürün olduğu-
nu söylesek yanılmış olmayız. Özellikle 
çocuklara hitap eden bu ürünler dijital 
oyun ve oyuncak sektörüne dinamizm 
kazandırıyor. Bu filmler sayesinde tişört 
gibi tekstil ürünlerinden okul çantala-
rına, biblolardan maket ve yapbozlara, 
züccaciye ürünlerinden paketli gıdalara 
kadar uzanan devasa bir pazar oluşuyor. 
Öyle ki animasyon karakterleri pandemi 
döneminde kullandığımız maskelerde 
bile kendine yer bulabiliyor.

Animasyonun renkli, ışıltılı ve sürpriz-
lerle dolu dünyası “görsellik çağı” olarak 
tanımlanan çağımızın olmazsa olmazı. 
İnternet erişim maliyetlerinin düştüğü, 
kablo ve uydu cihazlarının geliştiği ve iş-
letim sistemlerinin yüksek hızlara ulaştı-
ğı günümüz dünyasında animasyonun 
daha yaygın ve popüler hale geleceğini 
öngörmek yanıltıcı olmaz. Animasyon 
stüdyoları giderek daha fazla dijital içe-
rik üretip zihin dünyamızı şekillendirir-
ken, ekonomimize de aynı oranda katkı 
sunmaya devam edecek.

SUB-SECTOR DEVELOPING  
WITH ANIMATION

The industry revitalizes sub-sectors 
producing value-added products. It 
would not be incorrect to state that all 
of us have at least one product about 
our favorite animation character in our 
houses. Especially appealing to chil-
dren, these products bring dynamism 
to the digital games and toys industry. 
A giant market including textile prod-
ucts like t-shirts to school bags, toys, 
models, puzzles, glassware, and packed 
foods is formed thanks to these mov-
ies.  In fact, animation characters have 
found a place on the masks we are us-
ing during the pandemic.

Colorful, shiny and surpriseful world of 
animation is a must in this era which is 
described as the "visuality era". It would 
not be incorrect to predict that anima-
tion will be more common and popular 
in today's world where the cost of Inter-
net access is reducing, cable and satel-
lite devices are developed, and operat-
ing systems have reached high speeds. 
Animation studies will produce more 
and more digital content and shape our 
world as well as continuing to contribute 
our economy at the same level.
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COOPERATION PROTOCOL BETWEEN  
THE TURKISH POST AND AZERPOST

PTT AŞ VE AZERPOST ARASINDA  
IŞ BIRLIĞI PROTOKOLÜ

PTT AŞ, Türkiye ve Azerbaycan arasında pek çok 
alanda hayata geçirilen iş birliği ve ortak girişimlere 
bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda iki ülke ara-
sında Para Transferi hizmeti başladı. Ayrıca, iki ülke 
arasında kapsamı eşya olan yurt dışı varışlı gönderi-
lerin varış giderlerinde büyük oranlarda indirim uy-
gulanmaya başlandı. 

Bakü’de düzenlenen imza törenine PTT AŞ Genel 
Müdürü Hakan Gülten, Azerpost Baş Direktörü Emin 
Efendiyev, Aktif Bank Yönetim Kurulu Üyesi Serdar 
Sümer, UPT Genel Müdürü Hakan Özat ve ilgili ku-
rumların üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıda, iş 
birliği ile iki kardeş halk arasında ekonomik ve ticari 
işlemlerin çok daha hızlı ve kolay hale geleceği vur-
gulandı. 

Turkish Post (PTT) has included a new cooperative and 
collaborative initiative to be implemented between 
Turkey and Azerbaijan in various fields. The money 
transfer service has been  initiated between the two 
countries within this context. Besides, a large discount 
has started to be applied on the terminal dues of inter-
national shipments covering goods between the two 
countries. 

Turkish Post General Director Hakan Gülten, Azerpost 
Chief-Director Emin Efendiyev, Aktif Bank Board Mem-
ber Serdar Sümer, UPT General Manager Hakan Özat, 
and senior executives of related institutions participat-
ed in the signing ceremony held in Baku. The meeting 
emphasized that economic and commercial transac-
tions between the two brotherly countries would be-
come much faster and easier with this cooperation. 

Toplantıda söz alan Gülten, PTT AŞ ve AZERPOST’un 
yaygın iş yeri ağı, tecrübesi ve güvenilirliğinin bir 
araya geldiğini kaydederek; “İş birliği kapsamında 
kapalı devre bir yapı ile PTT AŞ tarafından kabul edi-
lecek para transferi işlemlerinin yalnızca AZERPOST 
tarafından ödenmesi ve AZERPOST tarafından ka-
bul edilecek UPT işlemlerinin yalnızca PTT tarafın-
dan ödenmesi sağlanacak” dedi. 

KARŞILIKLI BİLGİ VE TECRÜBE AKTARIMI

Projenin, küresel ekonominin yeni dinamiklerini diji-
tal bankacılık uygulamalarıyla birleştirdiğini ifade eden 
Gülten; “İş birliğimiz ile e-ihracat alanında da girişimcile-
rimizin para transfer maliyetlerini düşürerek, iki ülke ara-
sındaki ticaret hacmini karşılıklı olarak arttıracak ve millî 
ekonomilerimize büyük katkı sağlayacağız” diye konuş-
tu. PTT AŞ ve AZERPOST arasında e-ticaret ve e-ihracat 
alanında da karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımının devam 
ettiğini kaydeden Hakan Gülten, bu 
kapsamda iş birliğinin geliştirilmesini 
hedeflediklerini dile getirdi.

İthalat ve ihracatçıların gelişen diji-
tal teknolojilerin sağladığı imkânlarla 
e-ticaret kanalını daha fazla kullandı-
ğını ve ülke sınırları ötesine çok daha 
kolay erişilebildiğini kaydeden Gül-
ten; “Bu doğrultuda, iki Şirket arasın-
da karşılıklı olarak, kapsamı eşya olan 
yurt dışı varışlı   gönderilerin varış gi-
derlerinde indirim yapılması üzerinde 
mutabık kaldık ve yeni bir anlaşma 
imzalanmasını kararlaştırdık. İmzala-
dığımız bu anlaşmanın Şirketlerimizin e-ticaret gön-
deri pazarından daha fazla pay almasını sağlayacağına 
ve aramızdaki iş birliğini güçlendireceğine inanıyorum” 
ifadelerini kullandı. 

KARDEŞLİK BAĞI VURGUSU

Yapılan iş birliği ile, iki ülke halkının birbirine çok daha 
fazla yakınlaşacağını kaydeden Gülten; “Aramızdaki 
kardeşlik bağlarını güçlendiren Para Transferi hiz-
metimizin ülkelerimize, halklarımıza ve posta idare-
lerimize hayırlı olmasını diliyorum. PTT Ailesi adına, 
bu hizmeti hayata geçirmemizden büyük mutluluk 
duyuyorum” dedi. Hakan Gülten, AZERPOST ile baş-
layan ve UPT altyapısı kullanılarak posta idareleri ara-
sında gerçekleşen online yurt dışı para transferi hiz-
metine, diğer ülke Posta İdareleri ile de devam etmek 
istediklerini vurguladı.

Speaking at the meeting, Mr. Gülten noted that the 
widespread network of branches, experience and reli-
ability of Turkish Post and AZERPOST were now joined, 
and said “Within the scope of the cooperation, the wire 
transactions to be accepted by Turkish Post (PTT) will 
only be paid by AZERPOST, and UPT transactions to be 
accepted by AZERPOST will only be paid by PTT.” 

MUTUAL TRANSFER OF KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

Stating that the project united the new dynamics of 
the global economy with digital banking applications, 
Gülten said, “With our cooperation, we will mutually 
increase the trade volume between the two countries, 
and make a great contribution to our national econo-
mies by reducing the wire transfer costs of our entre-
preneurs in the field of e-exports.” Hakan Gülten stated 
that the transfer of mutual knowledge and experience 
between Turkish Post (PTT) and AZERPOST in the field 

of e-commerce and e-export continue, 
and expressed that they aim to devel-
op cooperation in this context.

Emphasizing that that imports and ex-
porters use the e-commerce channel 
more with the facilities provided by de-
veloping digital technologies and that 
they are much easier to access beyond 
the borders of the country; Gülten ex-
pressed, “Accordingly, we have mutu-
ally agreed on a reduction in the ter-
minal dues of overseas shipments that 
cover goods, and agreed to sign a new 
agreement. I believe that this agree-

ment we signed will ensure that our Companies receive 
a higher share of the e-commerce shipping market, and 
strengthen the cooperation between us.” 

EMPHASIS ON BROTHERHOOD

Stating that the people of the two countries will get 
much closer to each other through the cooperation; Gül-
ten said, “I wish that our wire transfer service strength-
ening the brotherhood between us will be beneficial 
for our countries, our people, and our postal adminis-
trations. On behalf of the PTT Family, I am very happy 
that we have implemented this service.” Hakan Gülten 
stated that they would like to continue the online inter-
national wire transfer service which has been initiated 
with AZERPOST and took place between postal admin-
istrations by using UPT infrastructure, with other coun-
tries’ Postal Administrations, as well.
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NEW SERVICE POINT IN TEL ABYAD FROM PTT  
PTT AŞ’DEN TEL ABYAD’DA YENI HIZMET NOKTASI 

PTT AŞ, Barış Pınarı Harekâtı ile terörden arındırı-
lan Tel Abyad'da açılan yeni iş yerini müşterilerin 
hizmetine sundu. Açılan iş yeri ile bankacılıktan 
posta gönderimine kadar birçok alanda hizmet 
verilmeye başlandı. Suriye’nin kuzeyinde kuru-
lan PTT iş yeri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve 
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten’in katılımıy-
la gerçekleşen açılış töreni ile hizmet vermeye 
başladı.

Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerinden te-
mizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde iş yeri 
açtıkları için gurur duyduklarını ifade eden PTT 
AŞ Genel Müdürü Gülten, “Daha önce mobil 
araçlarla hizmet verdiğimiz Tel Abyad’da, sundu-
ğumuz hizmetlerin herkes için ulaşılabilir olma-
sı amacıyla, bölgedeki iş yerlerimize bir yenisini 
daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 

Türkiye’nin tüm imkânlarıyla ilk günden beri 
Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu vur-
gulayan Gülten, “PTT, bu hizmetlerin küçük 
bir parçası. Sayın Cumhurbaşkanımızın irade-
si, devletimizin yıllardır sürdürdüğü 'dünyanın 
neresinde bir mazlum, bir ihtiyaç sahibi varsa 
yanlarında olma' kültürünü devam ettiriyoruz” 
diye konuştu.

Turkish Post has put its new office opened in Tel 
Abyad freed from terrorism by Operation Peace 
Spring, into the service of customers. With the 
branch newly opened, services started to be gi-
ven in many fields from banking to mail. The 
PTT office established in northern Syria began 
to provide service with the opening ceremony, 
which took place with the participation of Şan-
lıurfa Governor Abdullah Erin and PTT General 
Director Hakan Gülten.

Noting that they are proud of opening an office 
in Tel Abyad district of Syria, which was cleared 
of terrorist organizations via Operation Peace 
Spring, Turkish Post General Director Gülten 
said, “We are happy to include another office 
in the region, in Tel Abyad, where we previously 
served with mobile vehicles, for making the ser-
vices accessible for everyone.” 

Emphasizing that Turkey has been with its Syri-
an brothers since the first day with all its means, 
Gülten said, "PTT is a small part of these services. 
We pursue, under the will of H.E Mr. President, 
the culture of 'wherever there is an oppressed 
needy in the world, be with them!', which has 
maintained for many years by our state."
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ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MAIL DELIVERY  
FROM TURKISH POST ON THE PRINCES’ ISLANDS

PTT’DEN ADALAR’DA ÇEVRE DOSTU UYGULAMA 

PTT AŞ’nin çevre dostu elektrikli araçları İstan-
bul’un Adalar İlçesinde kullanılmaya başladı. 
Araçlar Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve 
Kınalıada olmak üzere toplam 4 adada hizmet 
veriyor. Uygulama sayesinde vatandaşların pos-
ta gönderileri ve kargoları, nostaljik tasarıma 
sahip bu araçlarla adreslerine ulaştırılıyor. Ada 
sakinleri de tamamıyla çevre dostu olan araçla-
ra büyük ilgi gösteriyor.

Türkiye’nin en köklü kurumlarında biri olan 
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT 
AŞ), İstanbul’un Adalar İlçesinde yenilikçi bir 
uygulamayı devreye aldı.  İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi-
nin (UKOME) 1 Ocak 2021 tarihînden itibaren 
Adalarda fosil yakıtlı araçların kullanılmasının 
yasaklanacağını bildirmesi üzerine, aylar önce-
sinden çalışmalarını tamamlayan PTT AŞ, 3 te-
kerlekli elektrikli araç ve elektrikli bisikletle da-
ğıtım çalışmalarına başladı.  Söz konusu araçlar 
ile karbon salınımının azaltılması amaçlanıyor.

Environment-friendly electric vehicles of PTT 
began to be used in The Islands District of Is-
tanbul. The vehicles serve on a total of 4 islands: 
Büyükada, Heybeliada, Burgazada, and Kına-
lıada. Thanks to the application, the mail ship-
ments and cargo of the citizens are delivered 
to their addresses with these vehicles having 
a nostalgic design. The residents of the island 
also show great interest in vehicles that are 
completely environmentally friendly.

The Turkish Post (PTT), one of the most deeply 
rooted institutions in Turkey, has launched an 
innovative application in The Islands District of 
Istanbul.  After the Istanbul Metropolitan Mu-
nicipality Transportation Coordination Center 
(UKOME) announced that the use of fossil fuel 
vehicles on the Islands would be banned as of 
January 1, 2021, PTT having completed its works 
months ago started to use 3-wheeled electric 
vehicles and electric tricycles.  The aim is to re-
duce carbon emissions by these vehicles.
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Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada ol-
mak üzere 4 adada çevre dostu araçları kullanma-
ya başlayan ilk kurumlardan biri olan PTT’nin yeni 
uygulaması, bölgenin fiziki koşullarına da uyum 
sağlıyor. Çevre dostu elektrikli araçlar PTT çalı-
şanlarının, vatandaşların gönderilerini adreslerine 
daha hızlı ulaştırmasını da kolaylaştırıyor.

The new implementation of PTT, being one of the 
first institutions using environmentally friendly ve-
hicles on 4 islands including Büyükada, Heybeliada, 
Burgazada, and Kınalıada, also adapts to the physical 
conditions of the region. Environment-friendly elect-
ric vehicles also make it easier for PTT employees to 
convey citizens' shipments to their addresses faster.
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), "Anadolu 
Medeniyetleri Müzesinin 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk-
gün zarfını 21 Ocak 2021 tarihînde tedavüle sundu. "Anadolu 
Medeniyetleri Müzesinin 100. Yılı" konulu 3,10 TL (45x65 mm 
boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 6,50 TL 
bedelli ilkgün zarfı PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adre-
sinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

The Turkish Post (PTT) put into circulation the commemo-
rative stamp and the first-day cover themed “100th anni-
versary of the Anatolian Civilizations Museum” on January 
21, 2021.  The commemorative stamp (of 45x65 mm size) 
themed “100th anniversary of the Anatolian Civilizations 
Museum” of  3.10 TL value and the related first day cover 
of 6.50 TL value was put up for sale at PTT offices, on www.
filateli.gov.tr, and the philately mobile application.

PTT AŞ’den "Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi'nin 100. Yılı" 
Konulu Anma Pulu ve Ilkgün Zarfı
Commemrative Stamp And 
First Day Cover Themed  "100th 
Anniversary Of The Anatolian 
Civilizations Museum" From PTT 
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Lojistik Daire Başkanı 
Özlem Bulut Arslan

E Ticaret Daire Başkanı 
Büşra Aktaş Kütükcü

Head of Logistics 
Department, Özlem Bulut 
Arslan

Director of the Department 
of E-Commerce, Büşra 
Aktaş Kütükcü

Amacımız 
PTT’nin “Millî 

ve Güvenilir” 
Kimliğini 

Yüceltmek

Kendimi 
Bu Ailenin 

Sorumluluğunu 
Bilen Bir 

Üyesi Olarak 
GörüyorumWe Aim to  

Honor the  
“National and  

Reliable”  
Identity of  

Turkish Post (PTT)

I Consider Myself  
a Responsible 

Member of  
This Family 

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?  
Ne kadar süredir PTT’de görev 
yapıyorsunuz?
Meslek hayatıma 1995 yılında özel sek-
törde faaliyet gösteren bir firmanın 
Ar-Ge bölümünde başladım. Tasarım 
ve testlerle devam eden iş hayatıma 
1999 yılından itibaren PTT’de devam 
etmekteyim. Teknik bir personel ola-
rak başladığım PTT’de yer aldığım iş-
letme projeleri, her zaman gelişime 
açık ve Kuruma katkı sağlayan işlerin 
içinde olmamı sağladı. 

Başkanlığınızın PTT içerisindeki  
temel görevleri nelerdir?
Başkanlığımız, 180 yıllık köklü bir 
geçmişe sahip PTT içerisinde, şirke-
timizin o dönemki altyapısı ile ya-
pılamayan ticari gönderilerin yurt 
içi ve yurt dışı taşınmasını yapmak 
ve diğer katma değerli hizmetleri 
sunmak amacıyla 2017 yılı sonunda 
faaliyetlerine başlamıştır. 2023 vizyo-
nunu; “Rekabetçi ve lider bir küresel 
(3PL/4PL) ‘Lojistik Hizmet Sağlayıcısı’ 
olmak” şeklinde belirleyen Lojistik 
Daire Başkanlığı, bir yandan altya-
pı çalışmalarına devam etmekte bir 
yandan da Şirketimize yeni gelir kay-
nakları yaratmak amacıyla var gü-
cüyle çalışmaktadır. Yurt içi lojistik 
kapsamında; AFAD, Eti Maden, MEB, 
TKİ, VDK, İBB, Sağlık Bakanlığı gibi 
kamu kurumları ve Yataş, AVS gibi 
özel sektör firmalarına hizmet sunu-
yoruz. Yurt dışı lojistik kapsamında 
ise MKEK, AFAD, Türkiye Maarif Vakfı, 
Nizip Gıda Pazarı gibi isimler de farklı 
türlerde hizmet sunduğumuz kuru-
luşlardır.

PTT Ailesi’nin bir üyesi olmak sizin 
için ne için ne ifade ediyor?
PTT’nin ortaya koyduğu değerlere 
baktığımızda “millî ve güvenilir” kimli-
ğinin öne çıktığını görürüz. Devlet eli-
nin, ülkemizin her yerinde PTT aracılığı 
ile vatandaşa uzandığına şahit oluruz. 
Bu sebepledir ki vatandaş bizi kendi-
sine çok yakın görür. Hepimiz PTT’nin 
birer çalışanıyız fakat işin özünde 
PTT’nin yıllardır kamuoyu nezdinde 
oluşan “millî ve güvenilir” kimliğini yü-
celtmek için buradayız. PTT’nin köklü 
geçmişini, değişime ve gelişime ayak 
uydurarak geleceğe taşımak ve bu ai-
lenin bir parçası olmak benim için her 
zaman bir gurur kaynağıdır. PTT ailesi 
her zaman çalışanlarıyla birlikte yeni 
başarılara imza atacaktır.

Bize biraz kendinizden bahsedebilir 
misiniz?
1983 Elazığ doğumluyum. 2005’te Ana-
dolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İktisat Bölümünden mezun ol-
dum. Yüksek lisansımı 2015’te Gazi Üni-
versitesi Kamu Yönetimi Bölümünde 
Yönetim Bilimleri üzerine yaptım. İş ha-
yatına özel sektörle giriş yaptım. PTT'deki 
görevime ise 2009’da Ankara Emek PTT 
Merkezinde başladım. 2014’te Merter Ke-
resteciler Sitesi PTT Merkezinde Şef ola-
rak görev yaptım. 2017’de İstanbul Avrupa 
Yakası PTT Başmüdürlüğünde E-Ticaret 
Müdürlüğünü yürüttüm. Ardından Mart 
2020’de E-Ticaret Daire Başkan Yardımcı-
lığı görevini üstlendim. Ekim 2020’de E-Ti-
caret Daire Başkanlığı görevine geldim 
ve hâlen bu görevde bulunmaktayım.  

Başkanlığınızın PTT bünyesinde 
üstlendiği görevlerden bahsedebilir 
misiniz? 
E-Ticaret Daire Başkanlığı olarak Şirke-
timiz gelirlerini arttırmak üzere kamu 
kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının 
temini için tedarik zinciri oluşturuyoruz. 
Bu doğrultuda iştiraklerimizle kurdu-
ğumuz iş birliği ile hizmet yelpazesini 
genişletecek yeni modellerle mal ve 
hizmet tedariği oluşturulması konusun-
da kritik bir konumda yer almaktayız. 
Ayrıca, Şirketimizin ihracat potansiyelini 
artırmak ve bu alanda faaliyetlerini çe-
şitlendirmek için Başkanlığımızca B2B 
e-ihracat platformumuz ile sürdürmek-
te olduğumuz e-ticaret faaliyetlerini, 
Ülke Analizi ve Posta İdareleri hakkında 
raporlamalar yaparak sürdürmekteyiz. 
Platformumuzla şirketimizin yurt dışı 
faaliyetlerine destek verirken aynı za-
manda sektörde kalıcı ve etkin projeleri-
mizle şirketimizin karlılığına ve gelişimi-
ne katkı sağlamaktayız. Bu amaçla tüm 
mesai arkadaşlarımızla birlikte var gü-
cümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. 

PTT Ailesi yaşamınızda nasıl bir yer 
edinmiş durumda?
PTT’de ilk görev alışımdan bu yana 12 yıl 
geçti. Yıllar geçtikçe çalıştığınız kurumla 
ayrı bir bağınız oluyor. Renklerini sevip 
yolda gördüğünüz araçlarını selamlıyor-
sunuz. Şubelerini görünce gurur duyu-
yorsunuz. Kısacası PTT’li oluyorsunuz. 
PTT köklü bir tarihî mirasa sahip çok bü-
yük bir kurum ve aile. Her zaman PTT’li 
olmaktan gurur duydum. PTT’de çalış-
maya başladığım günden bu yana; sabrı, 
özveriyi, emeği öğrendim ve hizmet bi-
lincim daha da gelişti. Kendimi bu Aile-
nin sorumluluğunu bilen bir üyesi olarak 
görüyor ve sunacağı hizmetlere yapaca-
ğım katkılardan mutluluk duyuyorum.

Could you please introduce yourself?
I was born in Elazığ, Turkey in 1983. I gra-
duated from the Department of Eco-
nomics of the Faculty of Administrative 
Sciences at Anadolu University. I comp-
leted my postgraduate studies on Admi-
nistrative Sciences in the Department of 
Public Administration at Gazi University 
in 2015. I started my career in the private 
sector. I started in PTT in the Ankara Emek 
PTT Office in 2009. I worked as the Chief 
in the Merter Keresteciler Sitesi PTT Office 
in 2014 and I worked as the E-Commerce 
Director in the İstanbul Avrupa Yakası PTT 
Head Office in 2017. Then I started working 
as the Deputy Director of the Department 
of E-Commerce in March 2020. I was as-
signed as the Director of the Department 
of E-Commerce in September 2020 and I 
am still working at this position. 

What are the main duties of your de-
partment in PTT? 
As the Department of E-Commerce, we 
form the supply chain for the provision of 
the needs of the public institutions and 
organizations to increase the revenue of 
our company. In this regard, we are in a 
critical position in terms of providing go-
ods and services with new models by ex-
panding the service portfolio with the co-
operation we make with our subsidiaries. 
Additionally, we maintain e-commerce 
activities that we maintain in on our B2B 
e-export platform by making reporting 
about Country Analysis and Postal Admi-
nistration to increase the export potential 
of our company and to diversify the acti-
vities in this field. We contribute to the 
profitability and development of our com-
pany with the permanent and effective 
projects in the sector as well as supporting 
the foreign activities of our company with 
our platform. Thus, we continue to do our 
best with all our coworkers.

What is the place of the PTT Family in 
your life?
It has been 12 years since I started wor-
king in PTT. You form a connection with 
the institution you work for as years pass 
by. You start to like its color and greet the 
service vehicles you see on your way. You 
feel proud when you see the offices. In 
short, you became a member of the PTT. 
PTT is a grand institution and family with 
an established history. I have always been 
proud of being a member of PTT. Since 
the day I started working in PTT till today, 
I learned about patience, devotion, effort 
and my awareness of service increased. I 
consider myself a responsible member 
of this family and I feel happy about the 
contributions that I make to our services.

Could you please introduce  
yourself? For how long have you been 
serving at Turkish Post (PTT)?
I started my professional career in 1995 in 
the R&D department of a company op-
erating in the private sector. Since 1999, I 
have been serving at Turkish Post (PTT) in 
my business career that involves design-
ing and testing. I was recruited as a tech-
nical personnel for business projects at 
Turkish Post (PTT), which has helped me 
to be open to development and take part 
in projects.

What are the main functions of your 
Department at Turkish Post (PTT)?
Our Department started its operations at 
180-year-old Turkish Post (PTT) in late 2017 
with the aim to deliver commercial posts 
inland and abroad as it was impossible 
for the Turkish Post (PTT) to carry out this 
duty with its available structure and to 
offer other value added services. Having 
specified its 2023 vision as “becoming a 
competitive and leading global (3PL/4PL) 
Logistics Service Provider”, Logistics De-
partment continues its infrastructure 
studies and works hard to create new 
revenue sources for our Corporation. We 
offer domestic logistics services to public 
institutions like AFAD, Eti Maden, Ministry 
of National Education, Turkish Coal En-
terprise, Tax Inspection Board, Istanbul 
Metropolitan Municipality and Ministry 
of Health as well as private sector compa-
nies like Yataş and AVS. We also offer vari-
ous services to other corporations like the 
Mechanical and Chemical Industry Cor-
poration, Disaster and Emergency Man-
agement Presidency, Turkish Foundation 
of Education and Nizip Gıda Pazarı. 

How Do You Feel About Being a Mem-
ber of the Turkish Post (PTT) Family?
Reviewing the values introduced by Turk-
ish Post (PTT), we see that its “national 
and reliable” identity comes to the fore-
front. We witness that the state offers its 
helping hand to people all around Turkey 
via Turkish Post (PTT). Thus, people feel 
drawn to Turkish Post (PTT). As the em-
ployees of Turkish Post (PTT), we are here 
to honor Turkish Post (PTT)’s deep-root-
ed “national and reliable” identity in the 
public eye. I have always feel proud to be 
a member of this family to adapt Turkish 
Post (PTT)’s deep-rooted history to devel-
opment and change to carry it forward. 
Turkish Post (PTT) family will always keep 
gaining new accomplishments with its 
employees.
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Çorum PTT Başmüdürü 
Ziya Başıaçık

Head Manager Of  
Çorum PTT  
Ziya Başıaçık

PTT’li Olmanın 
Ayrıcalığını 
Yaşıyorum

I Feel Privileged  
to be a Member of 

the Turkish Post 
(PTT) Family

PTT’deki kariyerinize ne zaman başla-
dınız? Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2002 Yılında PTT Genel Müdürlüğü Eği-
tim Daire Başkanlığı’nda Şube Müdü-
rü olarak göreve başladım. Sonrasında 
Amasya PTT Başmüdür Yardımcılığına 
vekaleten atandım. Bir müddet sonra 
Amasya Başmüdürlüğü’ne, yaklaşık 2 ay 
sonra da Doğu görevi dolayısıyla Erzin-
can Başmüdürlüğü’ne Başmüdür olarak 
tayin edildim. 3 sene 8 ay süren buradaki 
görevimin ardından tekrar Amasya, son-
rasında da Çorum Başmüdürlüğü’ne 
atandım. Hâlen Çorum Başmüdürü ola-
rak görev yapmaktayım. 1961 Amasya 
doğumlu olup evli ve 2 çocuk babasıyım.

 
PTT’nin şehrinizdeki çalışmaları  
nelerdir?
Çorum PTT Başmüdürlüğü olarak önce-
likle müşteri memnuniyetini esas alıyo-
ruz. Bu sebeple personelimizin gelişimi 
için toplantılar düzenleyip eğitim çalış-
maları yaptık. İş yerlerimizin tertip ve dü-
zenini sağladık. Zarar eden, potansiyeli 
düşük iş yerlerimizi kapatıp potansiyeli 
yüksek lokasyonda bulunan bir şube-
mizi Merkez’e çevirdik. Bunun sonucun-
da o Merkezimiz kâr etti. Gelirlerimizin 
artırılması için pazarlama faaliyetlerine 
hız verdik. Bu kapsamda öncelikle Ço-
rum Ticaret ve Sanayi Odası ile anlaşma 
yaptık ve Meclis toplantılarına katılarak 
PTT’yi ve hizmetlerimizi anlattık. Akabin-
de birçok kargo anlaşması yaptık. Bu-
nun sonucunda 2020 yılı sonu itibarıyla 
kargo adedimiz %98, kargo gelirimiz ise 
%78 oranında arttı. Çalışmalarımız bu 
doğrultuda devam etmektedir.

 
PTT’nin sizin yaşamınızdaki yerinden 
ve öneminden bahsetmeniz mümkün 
mü?
PTT, muhakkak ki hayatımızın en önem-
li parçası. Kimi insanlar kurumlara şekil 
verirken PTT bize şekil verdi diyebilirim. 
Gerek köklü tarihî gerekse buna bağlı 
olarak oluşan kurum kültürü, insanla-
ra ulaşmayı daha da önemlisi ulaştığı 
insanlara dokunabilmeyi sağladı. Mil-
letimize hizmet sunabilmenin, onlara 
faydalı olabilmenin manevi tatminini 
hissediyorum. PTT, çocuklarımızın ye-
tişmesinde ve eğitim hayatlarında bize 
maddi manevi destek oldu. Ailemizin 
her bir üyesi gibi ben de PTT’li olmanın 
ayrıcalığını yaşıyor ve kurumumuza çok 
şey borçlu olduğumu düşünüyorum. Bu 
borcu umarım ödeyebilmişimdir.

When did you start your career at 
Turkish Post (PTT)? Could you briefly 
tell us about yourself?
I started working at Turkish Post (PTT) 
Education Department as the Branch 
Director in 2002. Then I was appointed 
to Amasya Turkish Post (PTT) Deputy Di-
rector. After some time, I was appointed 
to Amasya Head Office and about two 
months later I was appointed to Erzincan 
Head Office as the Head Director for my 
compulsory service. After working there 
for 3 years and 8 months, I was appoint-
ed back to Amasya then to Çorum Head 
Offices. I still serve as the Head Director at 
Çorum Head Office. I was born in Amasya 
in 1961. I am married with two children.

Which activities does Turkish Post 
(PTT) carry out in your city?
At Çorum Turkish Post (PTT) Head Of-
fice we prioritize customer satisfac-
tion. In this respect, we have organized 
meetings and carried out trainings for 
the development of our personnel. We 
have established order in our workplac-
es. We have closed workplaces with a 
low potential and turned a branch of-
fice with a high potential into the Head 
Office, thanks to gained profits. We 
have accelerated our marketing activi-
ties to increase our revenues. In line with 
this, we have cooperated with Çorum 
Chamber of Commerce and Industry. 
We have attended Assembly meetings 
to tell about Turkish Post (PTT) and our 
services. Following that, we have made 
several cargo agreements. As a result, 
our cargo amount increased 98% in 
number and our cargo revenue in-
creased %78 as of late 2020. 

What is the place and significance of 
Turkish Post (PTT) in your life?
Turkish Post (PTT) is the most signifi-
cant part of our life for sure. While some 
people shape corporations, I can say 
that Turkish Post (PTT) has shaped us. 
Thanks to its deep-rooted history and 
the corporate culture, it has enabled us 
to reach people and reach these people. 
I spiritually feel satisfied to be serving 
our nation and to be of help to them. 
Turkish Post (PTT) has given us both 
moral and material support in child rais-
ing and in their education. I feel privi-
lege to be a member of the Turkish Post 
(PTT) family just like any other member 
of the family and I believe I owe much to 
this Corporation. I hope I have been able 
to honor this debt.

Osmaniye PTT Başmüdürü 
Abdulkadir Dağdemir

Head Manager Of 
Osmaniye PTT
Abdülkadir Dağdemir

Devraldığımız 
Bayrağı İleri 

Taşımanın Gayreti 
İçindeyiz

We Strive  
to Carry the  

Flag Forward

PTT Ailesi ile yolunuz ne zaman 
kesişti? Bize biraz özgeçmişinizden 
bahsedebilir misiniz?
1961 Gaziantep - Oğuzeli doğumluyum. 
İlkokul ve liseyi Oğuzeli’nde bitirdim. Af-
yon İİBF Maliye Muhasebe Bölümünde 
okurken PTT’nin açmış olduğu sınavı 
kazanmam sayesinde üniversiteyi yarı-
da bırakarak 1983 yılında PTT’de göreve 
başladım. Daha sonra Anadolu Üniver-
sitesi İşletme Fakültesinden mezun ol-
dum. Postacı, memur, veznedar, kont-
rolör, muhasebe müdürü olarak çeşitli 
görevlerde bulunduktan sonra 2009 yı-
lında Tokat, 2014 yılında Konya Başmü-
dürlüğü yaptım. 2016 yılından beri de 
Osmaniye Başmüdürü olarak görevime 
devam etmekteyim.

PTT’nin şehrinizdeki çalışmalarından 
bahseder misiniz?
İlimiz genelinde 5 merkez, 23 şube, 9 
acente olmak üzere toplam 36 iş yerin-
de 200 personel ile Şirketimizin tüm hiz-
metlerinin kaliteli ve kesintisiz verilmesi 
sağlanmaktadır. PTT müşteri - çalışan 
beklentilerine uygun olarak sürekli yeni-
lenme, değişim ve dönüşüm içindedir. 
Bu bağlamda Genel Müdürlüğümü-
zün onayı ile ihtiyaç duyulan yeni şube 
ve acenteler açılmış 7/24 hizmet veren 
PttMatik sayısı 14’ten 32’ye çıkarılmıştır. 
İlimizde bulunan kamu kuruluşlarına, 
gerçek - tüzel kişilere, işletmelere, oda-
lara ve organize sanayi bölgesindeki 
işletmelere şirketimizin hizmetleri tanı-
tılmış ve tanıtılmaya devam etmektedir. 
Cezaevi İşyurdu kargo hizmeti de yine 
işletmemiz tarafından sağlanmakta-
dır. Yerel ürünümüz olan yer fıstığının 
tanıtımına katkı sağlamak adına gön-
deri ücretlerinde indirim sağlanmıştır. 
Görevlerimizi ifa ederken yaşamak, ya-
şatmak, memnun olmak ve memnun 
etmek adına tüm meslektaşlarımla ilk 
günkü heyecanla ve “insanı yaşat ki dev-
let yaşasın” ilkesiyle hareket etmekteyiz.

PTT gibi köklü bir kurumda görev 
yapıyor olmak sizin için ne ifade 
ediyor?
PTT deyince aklıma; sağlam temel, iki 
asırlık tecrübe, posta hizmet sektörü-
nün göz bebeği, kurum kültürü, kurum-
sal aidiyet, güven ve huzur kavramları 
geliyor. En zor dönemlerde bile mazeret 
üretmeden ve mesai mefhumu gözet-
meden ‘Aziz Milletimize’ hizmet etmek-
ten onur duyduğumuzu belirtmek is-
tiyorum. Biz, devraldığımız bayrağı ileri 
taşımanın gayreti ve heyecanı içindeyiz.

When did your path cross with Turkish 
Post (PTT) Family? Could you please 
introduce yourself?
I was born in Gaziantep, Oğuzeli in 1961. I 
went to primary school and high school 
in Oğuzeli. While studying in the Depart-
ment of Finance and Accounting at Afyon 
Faculty of Economics and Administrative 
Sciences, I passed Turkish Post’s (PTT) 
exam, dropped out of university and start-
ed working at Turkish Post (PTT) in 1983. 
Then I graduated from Anadolu Universi-
ty Faculty of Management. After serving 
at various positions as a postman, officer, 
cashier, controller and accounting direc-
tor, I served as the Head Director in Tokat 
in 2009 and in Konya in 2014. I have been 
serving as the Head Director in Osmaniye 
since 2016.

Which activities does Turkish Post 
(PTT) carry out in your city?
All services of our Corporation are carried 
out in a high-quality and uninterrupted 
way with 200 personnel in a total of 36 
workplaces including 5 head offices, 23 
branch offices and 9 agencies. Turkish Post 
(PTT) continuously renews, changes and 
transforms itself in line with customer-em-
ployee expectations. In this respect, new 
branch offices and agencies have been 
opened with the approval of our General 
Directorate as needed and the number of 
24/7 serving PttMats have been increased 
to 32 from 14. Services of our Corporation 
have been introduced to public institu-
tions, real and corporate persons, enterpris-
es, and the enterprises in chambers and 
organized industrial sites. Prison workshop 
cargo service is also offered by our Corpora-
tion. Delivery costs have been reduced with 
the aim to contribute to the promotion of 
our local product, peanut. In order to live, 
let live, be satisfied and to satisfy others, me 
and all my colleagues act with the same 
level of excitement we had on our first days 
and in accordance with the principle of “let-
ting people live to help the state live forever.  
 
How do you feel about working in a de-
ep-rooted corporation like Turkish Post 
(PTT)?
Turkish Post (PTT) means sound infrastruc-
ture, two-century-old experience, postal 
service sector’s apple of eye, corporate cul-
ture, corporate sense of belonging, trust 
and peace to me. We feel honored to serve 
this “Beloved Nation” in the most difficult 
times without making excuses or paying 
regard to working hours. We strive and feel 
motivated to carry the flag forward. 
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Öznur Durukan

Atölye / Workshop Atölye / Workshop

Çöpçüler Kralı, Neşeli Günler, Ah Nerede, Mavi Boncuk... Her birimizin hafıza-
sından silinmeyen bir Yeşilçam filmi vardır. Bu filmler sadece öyküleriyle de-
ğil, o öykülerin geçtiği mekânlarla da hatırlanır. Yeşilçam’ın sıcaklığı bizi içine 
çekmiş, film karakterleri ailemizden biri olmuşken bazen o karakterlere kucak 
açmış sokakları da düşünürüz. “Kalbimize dokunan o filmlerin mekânları hâlâ 
yerli yerinde duruyor mu?” diye merak ederiz. Biz de o merakın peşine düşüp 
“Nerede Çekildi” konseptini ortaya çıkaran Kürşat Çetin’le buluştuk ve buram 

buram nostalji kokan bir söyleşi gerçekleştirdik...

Çöpçüler Kralı, Neşeli Günler, Ah Nerede, Mavi Boncuk... We all have a Yeşilçam (Turkish 
Cinema) movie that is engraved in our memory. These movies are remembered not only 
for their stories but also for the venues  where the stories took place. We think about 
the streets that welcomed the characters when the warmth of Yeşilçam embraced us 
and the movie character became the members of our family. We wonder "Are the venues 
of those movies that touch our hearts still in place?". We met with Kürşat Çetin who 
created the concept of "Nerede Çekildi? (Where Was It Shot?)" by following that curiosity 

and made an interview filled with nostalgia...

"WHERE WAS IT SHOT?"
INTERVIEW WITH A NOSTALGIA 

ENTHUSIAST KÜRŞAT ÇETİN

"NEREDE ÇEKİLDİ?"
NOSTALJİ TUTKUNU  

KÜRŞAT ÇETİN'LE RÖPORTAJ

•
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Kürşat Çetin Yeşilçam filmlerinin çekil-
diği mekânları bulup fotoğraflayan ve 
bunları sosyal medya üzerinden payla-
şan bir nostalji tutkunu. Kendisiyle Adi-
le Sultan Kasrı’nda, yani Hababam Sını-
fı’nın çekildiği tarihî mekânda buluştuk. 
Mahmut Hoca, Hafize Ana, İnek Şaban, 
Badi Ekrem, Güdük Necmi, Tulum Hay-
ri... Mekânın ruhu o kadar canlıydı ki her 
biri bir yerlerden çıkıp gelecek ve soh-
betimize eşlik edecek gibiydi.

Yıllar önce çekilmiş film ve dizilerin 
mekânlarını bulup fotoğraflıyorsunuz. 
Bu merakınız nasıl gelişti?

Aslında tamamen tesadüftü. 2009 yı-
lıydı. İş arkadaşım beni Kozyatağı’nda 
minibüs caddesine bırakıyor, ben de 
oradan eve gidiyordum. Bir akşam yan-
lış sokağa girdi ve bana “Kürşat, bak 
sağındaki apartmanda Bizimkiler dizisi 
çekilmişti” dedi. Apartmana bakmamla 
bir anda çocukluğuma döndüm. Dizi-
nin ilk bölümlerinden itibaren yüzlerce 
kare canlandı zihnimde. Bu bir kıvılcım-
dı ve “Acaba burası duruyorsa diğer yer-
ler de duruyor mudur” diye düşündüm. 
Mahallenin Muhtarları’ndaki Temel’in 
kahvesi, Tosun Paşa’daki köşk derken 
kıvılcım ateşe dönüştü ve Nerede Çekil-
di konsepti ortaya çıktı.

Kürşat Çetin is a nostalgia enthusiast who 
finds and photographs the venues where 
Yeşilçam movies were shot, and shares 
these photographs on social media. We 
met with him at the historical place called 
Adile Sultan Pavilion where Hababam Sınıfı 
was shot. Mahmut Hoca, Hafize Ana, İnek 
Şaban, Badi Ekrem, Güdük Necmi, Tulum 
Hayri... The soul of the place was so vivid 
that it was as if each would just appear out 
of nowhere join in on our conversation.

You are finding and photographing 
the venues of movies and TV series 
shot years ago. How has your curiosity 
developed?

Actually, it was a coincidence that hap-
pened in 2009. My coworker drops me off 
at the minibus street in Kozyatağı and I 
walk to my home from there. He turned 
to the wrong street one night and told me 
that "Look Kürşat, the TV series named 
Bizimkiler was shot in the apartment on 
your right". As I looked at the apartment, 
I went back to my childhood. Starting 
from the first episodes of the series, hun-
dreds of scenes have flashed in my mind. 
It was a sparkle for me and I thought "If 
this place still exists, I wonder if others ex-
ist, too?" This spark turned into a fire when 
talking about Temel's coffeehouse in the 

“Genelde 
sevdiğim filmlerin 

mekânlarını 
paylaşıyorum. 

Bunu hobi olarak 
yaptığımdan gelen 

taleplere göre 
hareket etmiyorum. 

Sevdiğim filmler, 
geniş kitlelerce 
de sevildiği için 

takipçilerimin de 
ilgisini çekiyor.”

"I generally share the 
venues of movies that I love. 

I don't act upon general 
demand as it is a hobby 

of mine. The movies I like 
attract the attention of my 
followers as they are liked 

by the masses."

Nerede Çekildi konsepti kısa sürede 
büyük beğeni topladı. İnsan neden eskiyle 
buluşmak ister ve nostaljiye ilgi duyar?

Türk insanı olarak geçmişimize çok bağ-
lıyız. Benim 10 yaşımdayken güldüğüm 
filmleri, şimdiki çocuklar da izleyip gülü-
yor ve nostalji sevgisi doğuyor. Yediden 
yetmişe herkes geçmiş günlerin sıcaklığı-
nı özlüyor. “Ah, nerede o eski…” diye başla-
yan cümlelerin sonu birçok şeyle tamam-
lanabilir. Son yıllarda biraz daha arttı bu 
merak. Özellikle gençler; 70’li, 80’li yılların 
sanatına, hatta giyim kuşamına ilgi gös-
teriyor. Kendini o figürler ya da eserlerle 
özdeşleştirebiliyor. Bunu “yenileşmeyle 
birlikte özden kopmama ve geçmişle ba-
ğını koruma” çabası olarak görebiliriz.

Şimdiye kadar çeşitli yapımların 
mekânlarını ziyaret ettiniz. Mahalleleri, 
sokakları, evleri hatta ağaçları bile 
yerli yerinde buluyorsunuz. Bunu nasıl 
başarıyorsunuz?

İlk başlarda zorlu bir süreçti. İstanbul’u 
yeterince tanımıyordum. Bir filmi 8-10 
saat boyunca durdura durdura izler, geri 
planda gördüğüm mekânları tanımaya 
çalışırdım. Bazen küçük bir ipucuyla yola 
çıkar, “acaba şurası mı” diyerek tahmin 
ettiğim bölgeyi araştırırdım. Çok sıkıntılı 
ama bir o kadar da keyifli bir arayıştı. Yıllar 
geçtikçe ve mekânları buldukça şehri de 
tanımaya başladım. Artık filmleri izlerken 
mekânların neresi olduğunu rahatlıkla 
tahmin ediyor, hatta oradaki ağaç ve bitki 
türlerini bile tanıyabiliyorum.

Ziyaret ettiğiniz mekânlarda film 
çekimlerine şahit olan kişilerle de 
karşılaştınız mı? 

Çok fazla örnek olmasa da tabii ki karşı-
laştım. Orada yaşayanlardan oyuncular-
la ilgili anılarını dinlemek de ayrı bir ke-
yifti. O zamanların çocukları şimdilerin 
teyzeleri, amcaları olmuşlar tabii. Kemal 
Sunal’ın aslında çok ciddi olduğunu, ge-
nellikle sahnelerinin ardından köşesine 
çekildiğini ve fazla muhabbet etmediğini 
anlattılar. Cüneyt Arkın da set aralarında 
mahalleliyle bol bol sohbet edermiş. 

Mahallenin Muhtarları and the mansion 
in Tosun Paşa, and the concept of Where 
Was It Shot? came up.

The concept of Where Was It Shot? has 
won recognition in a short time. Why 
would a person want to meet the old 
and take interest in nostalgia?

As Turkish society, we are deeply attached 
to our past. Today's children watch and 
laugh at the movies that I watched and 
laughed at when I was 10 years old. The 
sentences that start with the phrase 
"Those were the good old days..." can be 
finished with many things. Especially 
young people are interested in the art or 
even clothing of the 70s and 80s. We can 
see this as "the effort of maintaining one's 
soul and preserving the connection with 
the past with the innovation". 

You visited the venues of many 
productions until now. You find 
neighborhoods, streets, houses, and 
even trees in their original places. How 
are you accomplish this?

At first, it was a difficult process. I did not 
know İstanbul that well. I used to watch 
movies in parts for 8-10 hours and I tried to 
recognize the places in the background. I 
would search the area that I predicted as 
"is this the place" based on a small hint. 
It was a troublesome search as much as 
it was joyous. I started to recognize the 
city better as years passed by and I found 
more venues. I can easily guess the loca-
tion of the venues as I watch the movies, 
and I can even recognize the tree and 
plant species there. 

Have you met people who saw the 
movie shooting in venues you visited? 

Of course, I met some people but not so 
many. It was a pleasure to hear the mem-
ories of people living there about the ac-
tors. The children of those times are to-
day's aunties and uncles. They told me 
that Kemal Sunal was actually quite seri-
ous, generally retreated to his corner after 
his scenes were shot, and did not talk a lot. 

BİZİMKİLER ÇÖPÇÜLER  KRALI

MAHALLENİN MUHTARLARI

TOSUN 
PAŞA

Kürşat Çetin traced 
Yeşilçam movies not 
only in İstanbul but also 
in Ankara, İzmir, Denizli, 
Aydın, Lefkoşa, Girne 
and Çanakkale. He even 
photographed movie 
venues in Paris, Prague 
and some European cities.

Kürşat Çetin yalnız 
İstanbul’da değil; Ankara, 
İzmir, Denizli, Aydın, 
Lefkoşa, Girne, Çanakkale 
gibi şehirlerde de 
Yeşilçam’ın izini sürmüş. 
Hatta Paris, Prag ve birkaç 
Avrupa şehrinde de film 
mekânlarını fotoğraflamış.

•
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Arayıp bulamadığınız bir film mekânı 
oldu mu? Kaybolan mekânlar size ne 
hissettiriyor?

Yeşilyurt’ta yüzlerce Yeşilçam filmine ev 
sahipliği yapmış bir mekân vardır. Mu-
hakkak hatırlarsınız. İçten merdivenli, 
duvarlarında kuşlar olan bir ev. Ünlü ti-
yatrocu Muammer Karaca’nın evidir o. O 
evin yıkıldığını öğrendiğimde çok üzül-
müştüm. Onun dışında bulamadığım 
bir yer pek olmadı. Ama bulduktan sonra 
yıkıldıklarına şahit olduklarım var. Bu ta-
bii ki beni üzüyor ama en azından oraları 
fotoğraflamış olmaktan bir nebze olsun 
mutluluk duyuyorum.

İstanbul’da “burada çok güzel film 
çekilir” diye düşündüğünüz, henüz 
keşfedilmemiş semtler, sokaklar var mı?

O kadar çok ki… İstanbul’un her ilçesi, her 
mahallesi ayrı güzel ve ayrı bir kimliğe sa-
hip. Beyoğlu, İstanbul’un kalbi bence ve 
her gidişimde bir tarih yolculuğuna çıka-
rım orada. Onun dışında mahalle kültü-
rünü devam ettiren Cankurtaran, Kadırga 
ve Sarıyer Reşitpaşa civarını söyleyebili-
rim. Levent’in sokakları, Bakırköy’ün köşk-
leri, Üsküdar’ın mahalleleri, Kadıköy’ün 
eski evleri, Beykoz’un koruları… Bir çırpıda 
aklıma gelenler bunlar.

Peki “Nerede Çekildi” konsepti için 
gelecek planınız var mı?

İlk kitabım “Yeşilçam Hafiyesi” yayımlan-
dı. Kitapta film mekânları dışında Yeşil-
çam koleksiyonumda yer alan değerli 
belgeler de var. Dublaj sanatçılarımız, çe-
kim hataları, çocuk oyuncular ve filmlerle 
ilgili ilginç ayrıntılardan oluşan ve sayısız 
fotoğraf barındıran keyifli bir kitap oldu. 
Şu an bununla ilgileniyorum ama üzerin-
de çalıştığım başka projeler de var. 

Bir zamanların en önemli iletişim aracı 
olan mektupla aranız nasıl? 

Bizim evimize 1992 yılında telefon bağ-
lanmıştı. Ama mektubun yeri hep ayrıydı. 
Konya’da yaşayan anneannemlerle sürek-
li mektuplaşırdık. Mektup yazmak özen 

ve ciddiyet gerektirirdi. Yazması zor gibi 
görünen ama alışınca da insana mutlu-
luk veren bir haberleşme türüydü. Hiç 
tanışmadığımız mektup arkadaşlarımız 
vardı. Ailemizle fotoğraf çektirip mektup 
arkadaşlarımıza yollar; onlardan da cevap 
beklerdik. Farklı şehirlere taşınan arkadaş-
larımızla da mektuplaşırdık.  Mektupları 
beklemek ve postacının yolunu gözlemek 
de çok heyecanlıydı. Dergilere şiir ve öy-
küleri de postayla yollardım. En son 2006 
– 2007 yıllarında askerdeyken mektup 
yazdım. O zamanlar nişanlım olan eşimle 
mektuplaşırdık. Bugün çok tercih etmedi-
ğimiz bir iletişim yöntemi olsa da mektup-
laştığımız günleri özlemle hatırlıyorum.

Nostaljiye ilgili biri olarak pul 
ya da kartpostal biriktirme gibi 
alışkanlıklarınız var mı?

Pul, para, taş koleksiyonu yapardım ço-
cukken. Ablalarım da peçete koleksiyonu 
yapardı. Eski kartpostalların ve pulların ne-
redeyse hepsi durur. Ayrıca kayınpederim, 
Sirkeci’deki Büyük Postane’den emeklidir. 
Geçenlerde sakladığı pulları hediye etti 
bana. Bence, çocukların bu tarz koleksi-
yonlara yönlendirilmesi lazım. Bu alışkanlık 
onlara geçmişi tanıtacak ve onların bilgi ve 
görgülerini artıracaktır. Çünkü pullar, bir 
dönemin sosyal hayatına, kültürel yapısına 
ve sanat anlayışına dair fikir veriyor. 

PTT Ailesine bir mesajınız var mı?

Öncelikle değer verip bu samimi röpor-
tajı benimle gerçekleştirdiğiniz için size 
çok teşekkür ederim. PTT Hayat’ı ilgiyle 
takip ederken sayfalarına konuk olmak 
beni çok mutlu etti. PTT, çocukluğum-
dan beri hayatımda olmuş bir Kurum-
dur. Kayınpederim vasıtasıyla da ken-
dimi bu büyük ailenin bir ferdi olarak 
görüyorum. Bu büyük Kurumun bundan 
sonra da özenli hizmetleriyle her zaman 
hayatımızın bir parçası olarak kalacağına 
inanıyorum. Başta PTT’nin Genel Müdü-
rü Sayın Hakan Gülten olmak üzere tüm 
PTT Ailesi’ne kolaylıklar diliyor, hayatımı-
za kattığı sıcaklık ve sunduğu hizmetler 
için PTT’ye teşekkür ediyorum.

Cüneyt Arkın also chatted with the locals 
between the sets. 

Is there a movie venue that you looked 
for but could not find? How do you feel 
about lost venues?

There is a venue that hosted hundreds 
of Yeşilçam movies in Yeşilyurt. It is the 
house of famous theater player Muam-
mer Karaca. I felt really sad when I heard 
that the house was demolished. There are 
also venues that I could find but then wit-
nessed being demolished. Of course, this 
saddens me but I feel a bit happy about 
being able to photograph them.

Are there districts or streets that are not 
discovered yet and you think that "good 
movies can be shot here" in İstanbul?

There are so many... Each district and 
neighborhood of İstanbul is so beautiful 
and has different identities. I think Be-
yoğlu is the heart of İstanbul and I begin 
a new historical journey whenever I go 
there. Also, I can mention Cankurtaran, 
Kadırga, and Sarıyer Reşitpaşa locations 
which maintain neighborhood culture. 
The streets of Levent, manors of Bakırköy, 
neighborhoods of Üsküdar, old houses of 
Kadıköy, and grooves of Beykoz... These 
are the ones that come to my mind right 
now.

So, what are your future plans for the 
concept of "Where Was It Shot?"

My first book "Yeşilçam Hafiyesi" (Yeşilçam 
Detective) is published. The book icontains 
Yeşilçam movie venues as well as some 
valuable documents from my Yeşilçam 
collection. It is a cheerful book including 
interesting details about our dubbing art-
ists, shooting mistakes, children's plays 
and movies, and numerous photographs. 

How do you feel about letters, which 
were one of the most important 
communication tools one time? 

The telephone line was connected to 
our house in 1992. But the place of the 

HABABAM 
SINIFI
HABABAM 
CLASS

letter was always different. We used 
to exchange letters with my grand-
parents living in Konya. We used to 
take photos with our family and send 
them to our pen-pals and wait for 
their response. Waiting for letters and 
watching for the  postal carrier was 
exciting for us. I used to send poems 
and stories to journals. I wrote a let-
ter for the last time when I was in the 
military between 2006 and 2007. We 
used to exchange letters with my wife 
who was my fiancée at that time. Al-
though it is not a preferred commu-
nication method right now, I remem-
ber those days we were exchanging 
letters with a longing. 

Do you have a habit of collecting 
stamps or postcards as a person 
interested in nostalgia?

I used to collect stamps, money, and 
rocks as a child. My sisters used to col-
lect napkins. I still have almost all my 
postcards and stamps. Also, my fa-
ther-in-law is retired from the Grand 
Post Office in Sirkeci. He recently gift-
ed me the stamps he collected. I be-
lieve we should direct our children to 
such hobbies. Because stamps pro-
vide insight into the social life, cultural 
structure, and artistic understanding 
of a period. 

Do you have a message for the PTT 
Family?

First of all, I would like to thank you 
very much for appreciating me and 
making this sincere interview with 
me. It made me really happy to be a 
quest for PTT Hayat, which I follow cu-
riously. PTT is an institution that has 
been in my life since my childhood. 
I consider myself a member of this 
massive family thanks to my father-
in-law. I wish all the best to the PTT 
Family, especially Mr. Hakan Gülten, 
the General Director of PTT, and I 
thank PTT for the warmth it brings to 
our lives and the services it provides.

If Muammer Karaca's house, 
which opened its doors to 
important melodramas of 
the Turkish cinema, could 
talk... Who had come and 
gone from the interior stairs 
of the house that hosted 
manufacturer fathers, 
socialite mothers, young 
ladies, and poor leading 
men... This famous house 
which was demolished 
years ago is among rare 
venues that Kürşat Çetin 
could not photograph. 

Türk sinemasının önemli 
melodramlarına kapılarını 
açmış Muammer Karaca 
evinin dili olsa neler anlatırdı 
neler… Fabrikatör baba, 
sosyetik anne, küçük 
hanımefendi ve fakir 
esas oğlanları ağırlayan 
evin iç merdivenlerinden 
kimler gelip geçmedi 
ki... Yıllar önce yıkılan bu 
meşhur ev, Kürşat Çetin’in 
fotoğraflayamadığı ender 
mekânlar arasında. 

•
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Sinema tutkusu, en başından beri yenilik tutkusuyla el ele yürür. Gelişen her 
yeni teknoloji; yapımcı, yönetmen ve senaristlere sonsuz imkânlar sunarken ha-
yal gücünün ve yaratıcılığın da sınırlarını zorlar. Artan görüntü kalitesi, efekt 
ve animasyon unsurlarıyla zenginleşen filmler öyle büyülü bir gerçeklik taşır 
ki her gördüğünüze inanırsınız.1895’te başlayan sinema yolculuğunun hız kes-
meden devam etmesi ve milyarlarca insanı peşinden sürüklemesi, içindeki bu 
dinamizm ve yenilikçi ruhtan gelir. Her seferinde kendini yeniden üreten ve in-
sanı şaşırtmayı başaran sinema; sanat, deha ve teknolojinin buluştuğu ender 

alanlardan biridir. 

The passion for cinema walks hand in hand with the passion for innovation, right from 
the start. Each technology developed provides countless opportunities for producers, 
directors and scriptwriters as well as pushing the limits of imagination and creativity. 
Movies enriched with the increased image quality, effects and animation elements 
present such magical reality that you believe everything you see. The fact that the 
cinematic journey that started in 1895 continues without slowing down and drags 
billions of people behind it comes from this dynamism and innovative spirit within 
itself. Cinema reproduces itself every time and succeeds to amaze people, and it is one 

of the rare areas where art, genius and technology meet. 

THE PLACE WHERE ART, GENIUS 
AND TECHNOLOGY MEETS

OUR LIFE CINEMA

•
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Sinema tarihî Louis 
ve Auguste Lumiere 

Kardeşler’in 1895  
yılında sinematografın  

patentini almasıyla 
başlar. İlk biletli halka 
açık film gösterimi de 

Paris’teki Grand Ca-
fe’de, 28 Aralık 1895’te 

gerçekleşmiştir.

14 Kasım 1914’te 
Asteğmen Fuat Uzkınay 

tarafından çekilen ve 
Ayastefanos Abidesinin 

yıkılışını gösteren 
film, Türk sinemasının 

başlangıcı kabul edilir. 
1917’den itibaren de se-

naryolu filmler çekilmeye 
başlanmıştır. 1931’de 

Muhsin Ertuğrul’un 
yönettiği “İstanbul 

Sokaklarında” ilk sesli 
Türk filmi, yine Muhsin 

Ertuğrul’un yönettiği 
1953 yapımı “Halıcı Kız” 

ise ilk renkli Türk filmidir.

The movie shot by 
Sub-lieutenant Fuat Uz-
kınay on November 14th, 
1914 showing the col-
lapse of the Ayastefanos 
Monument is considered 
the beginning of the 
Turkish cinema. Scripted 
movies were started to 
be shot as of 1917. The 
first Turkish sound movie 
is "İstanbul Sokakların-
da" directed by Muhsin 
Ertuğrul in 1931 while 
the first color movie is 
"Halıcı Kız" directed by 
Muhsin Ertuğrul in 1953.

Dünya sinemasının ilk kadın 
yönetmeni Fransız Alice 

Guy-Blaché’dir. 1896 yılında 
La Fée aux Choux isimli 
bir kısa filmle sinemaya 

başlayan Guy-Blaché, 
yaşamı boyunca yönetmen 

ve yapımcı olarak 400’ün 
üzerinde kısa film çekmiştir.

Alan Crosland’ın yönettiği 
1927 yapımı The Jazz Singer 
ilk uzun metrajlı sesli filmdir. 

1939 yapımı Rüzgâr Gibi  
Geçti ve Oz Büyücüsü ise 
sinema tarihînin ilk renkli 

filmleri olarak kabul edilir. 
Ancak bu tarihten önce de  

filigranlar aracılığıyla  
renkli olarak çekilen filmler 

de vardır. 

Dünya sinemasına yön 
veren  Oscar Töreni ilk 
kez  16 Mayıs 1929’da 
düzenlenmiştir. En İyi 

Film dalında Oscar  
kazanan ilk film 

William Wellman’ın 
yönettiği Wings’tir.

Dünyanın ilk sinema 
salonu Omnia Pathe 

1 Aralık 1906’da, 
Paris'te açılmıştır. 

Türkiye’nin ilk sinema 
salonu ise 19 Mart 

1910’da İstanbul’un 
Şehzadebaşı semtinde 
açılan Millî Sinema’dır.

Türk sinemasının ilk 
kadın aktrislerinden 
kabul edilen Cahide 
Sonku, 1933 yapımı 

“Söz Bir Allah Bir” 
filmiyle sinemaya 

“merhaba” demiştir. 
Sonku, 1950 yılında 

çektiği Fedakâr 
Ana filmiyle de Türk 

sinemasının ilk kadın 
yönetmeni olmuştur.

Fransız mucit Louis Le 
Prince tarafından, 1888 
yılında kaydedilen ses-
siz kısa film Roundhay 

Garden Scene tarihteki 
ilk sinema filmi kabul 
edilir. Film, Dünyada 

Varlığını Sürdürebilen 
En Eski Film olarak 

da Guinness Rekorlar 
Kitabı’na girmiştir.

İlk Hollywood filmi D. 
W. Griffith’in yönettiği 

1910 yapımı In Old Cali-
fornia’dır. Hollywood’da-

ki Warner Brothers 
Stüdyosu ise 1918 

yılında kurulmuştur. 
Hollywood sinemasının 
gelişmesiyle sinema bir 

eğlence kültürü haline 
gelmeye başlamıştır.

İstanbul’da halka açık 
ilk film gösterimi 16 

Ocak 1897'de (başka 
bir kaynağa göre ise 

12 Aralık 1896’da) 
İstiklal Caddesi’nde, 

Galatasaray Lisesi’nin 
karşısındaki binanın 1. 

katında gerçekleşmiştir. 

1932’de düzenlenmeye 
başlayan Venedik Film 

Festivali, dünyanın ilk film 
festivalidir. Günümüze 
kadar aralıksız devam 
eden festivalde en iyi 

filme “Altın Aslan” ödülü 
verilmektedir.

İlk senaryolu gerçek film 
1902 yılında Georges 

Méliès tarafından  
çekilmiştir. Le Voyage Dans 
La Lune (Ay’a Yolculuk) adlı 

film, Ay’a seyahat etmek 
isteyen bir grup insanın 

hikâyesini anlatmaktadır. 
Siyah – beyaz ve sessiz 
olarak çekilen film, aynı 

zamanda sinema tarihînin 
ilk bilim kurgu filmidir.

A silent short movie 
named Roundhay Garden 
Scene recorded by Louis 
Le Prince, a French inven-
tor, in 1888 is considered 
the first movie in histo-
ry. The movie entered 
the Guinness Book of 
Records as the Oldest 
Surviving Movie in the 
World.

The first Hollywood 
movie is "In Old Cali-
fornia" directed by D. 
W. Griffith in 1910. The 
Warner Brothers Stu-
dio in Hollywood was 
established in 1918. 
Cinema became an 
entertainment culture 
with the development 
of Hollywood cinema

The first actual movie with a 
script was shot by Georges 
Méliès in 1902. The movie 
named Le Voyage Dans La 
Lune (A Trip to the Moon) 
tells the story of a group of 
people who wants to take 
trip to the Moon. It was shot 
as a black-and-white silent 
movie and it is also the first 
science-fiction movie in the 
history of cinema.

The first public movie 
screening was performed 
in İstanbul on the first floor 
of the building next to the 
Galatasaray High School in 
the İstiklal Street on Janu-
ary 16th, 1897 (on Decem-
ber 12th, 1896 according 
to another resource). 

The Venice Film Festival 
is the first film festival in 
the world and it was first 
organized in 1932. The 
"Golden Lion" award is pre-
sented in the festival which 
has continued without a 
stop until now.

The history of cinema 
started as the Louis and 
Auguste Lumiere  
Brothers obtained 
the patent of cine-
matograph. The first 
ticketed movie screen-
ing was performed in the 
Grand Cafe in Paris on 
December 28th 1895.

The first female director 
of the world's cinema is 
French Alice Guy-Blaché. Ms. 
Guy-Blaché entered into the 
cinema with a short movie 
named La Fée aux Choux in 
1896 and shot more than 400 
short movies as a producer 
and director in her lifetime. 

The Jazz Singer directed 
by Alan Crosland in 1927 is 
the first full-length movie. 
Gone With the Wind and 
the Wizard of Oz directed 
in 1939 are considered the 
first color movies in the 
history of cinema.  Howev-
er, there were color movies 
shot with the help of water-
marks before this date. 

The Oscars Award Ceremo-
ny, which direct the world's 
cinema, was held for the 
first time on May 16th, 1929. 
The first movie granted the 
Oscar in the Best Movie 
Category is Wings directed 
by William Wellman. 

Omnia Pathe, the first movie 
theater in the world, was 
opened in Paris on Decem-
ber 1st, 1906. The first mov-
ie theater in Turkey is the 
Milli Sinema (National Cine-
ma) opened in the Şehzade-
başı district in İstanbul on 
March 19th, 1910.

Cahide Sonku, who is 
considered one of the 
first actresses in the 
Turkish cinema, "wel-
comed" the cinema with 
the 1993 movie named 
"Söz Bir Allah Bir". Ms. 
Sonku became the first 
female director in the 
Turkish cinema with the 
movie named Fedakâr 
Ana directed in 1950.
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1952 yapımı Kanun Namı-
na, Türk sinemasında 

“sinemacılar dönemi”ni 
başlatan ilk filmdir. Ömer 

Lütfi Akad’ın yönettiği 
filmin başrol oyuncusu 

Ayhan Işık, peş peşe 
çektiği filmlerle Türk 

sinemasının en önemli ak-
törlerinden biri olmuştur.

Tüm zamanların en iz  
bırakan film serisi The 

Godfather (Baba) ilk olarak 
1972 yılında çekilmiştir. 

Ünlü aktör Marlon  
Brando’nun başrolde yer 

aldığı film, Al Pacino ve 
Robert de Niro gibi büyük 
starları dünya sinemasına  

kazandırmıştır.

The Godfather, the 
best movie of all times, 
was first shot in 1972. 
The movie where 
famous actor Marlon 
Brando  was the lead, 
brought famous stars 
such as Al Pacino and 
Robert de Niro into the 
world cinema.

Sinema tarihînin en 
uzun soluklu seri 
filmi James Bond 

ilk kez 1964 yılında 
çekilmiştir. Ian 

Fleming’in yarattığı 
kurgusal karakter 

James Bond’u ilk 
olarak Sean Connery 

canlandırmıştır.

1970’lerin sonu ve 80’lerin 
başında başlık parası, kan 

davası, beşik kertmesi 
gibi toplumsal sorunlarla 
yüzleşen pek çok komedi 
filmi üretilir. Atıf Yılmaz’ın 

yönettiği Kibar Feyzo,  
Kartal Tibet’in yönettiği  

Davaro ve Nesli Çölgeçen’in 
yönettiği Züğürt Ağa bugün 

de sevilerek izlenen bu 
filmlerden yalnızca birkaçı.

Sinema tarihîmiz boyunca 
romandan uyarlanan pek çok 

film çekilmiştir. Bunlar  
arasında kuşkusuz en öne 
çıkan Cengiz Aytmatov’un 

ölümsüz eserinden 
uyarlanan “Selvi Boylum Al 

Yazmalım”dır. Atıf Yılmaz’ın 
yönettiği 1977 tarihli filmin 

başrollerini Türkan Şoray 
ve Kadir İnanır paylaşıyor. 

Film, Cahit Berkay imzalı 
müzikleriyle de hafızalardan 

silinmiyor. 

1980’ler dünyada ve 
Türkiye’de “video kaset” 

çağı olarak bilinir. 1980’lerle 
birlikte yaygınlaşmaya 

başlayan videolar sinema 
keyfini evlere taşımıştır. 

Betamax ve VHS formatında 
satın alınan ve kiralanan video 

kasetler yeni bir alışkanlık 
ve eğlence kültürünü de 
beraberinde getirmiştir.

Antalya Altın Portakal 
Film Festivali, Avrupa’nın 
ve Asya’nın en köklü film 

festivallerinden biridir. 
1950’li yıllarda Antalya’da-

ki şenliklerle temeli atılan 
festival, ilk olarak 1964 
yılında düzenlenmiştir. 

En iyi film kategorisinde 
Altın Portakal kazanan ilk 

film Halit Refiğ’in yönet-
tiği 1964 yapımı Gurbet 

Kuşları’dır. Festival 2005 
yılından beri uluslararası 

olarak düzenlenmektedir.

Çizgi romandan uyarlanan 
ilk Batman filmi 1966’da, 

ilk Superman filmi ise 
1978’de çekildi. Bu seriler 
sinemanın endüstrileşme 

sürecini hızlandırdı. 
1977’de başlayan Star 
Wars (Yıldız Savaşları) 
serisi ise çizgi roman, 

kitap, televizyon yapımı, 
oyuncak, bilgisayar oyunu 
ve tekstil ürünleriyle başlı 

başına bir endüstriye 
dönüştü ve günümüze dek 

popülerliğini sürdürdü.

1960’lardan itibaren 
neredeyse her eve giren 

televizyonun sinema 
sektörünü baltalayacağı 

düşünüldü. Ancak sinema, 
bu yeni eğlence aracına 

aldırış etmeden gelişimini 
sürdürdü. Hatta sinema ve 

televizyonun iş birliği  
sektöre devinim kazandırdı.

1960’lı yıllarda 
çekilen; Belgin Do-

ruk’un hayat verdiği 
“Küçük Hanımefen-
di” ve Sadri Alışık’ın 

canlandırdığı “Turist 
Ömer” serileri, Türk 
sinemasının ilk seri 

filmleri arasında kabul 
edilir. Geniş kitlelerce 
sevilen bu karakterler 

Yeşilçam kültürünün 
gelişimini temsil eden 

öğeler arasındadır. 

Türk sinemasını geliştiren 
önemli film festivallerin-

den biri de ilk olarak 1969 
yılında düzenlenen Adana 

Altın Koza Film Festi-
vali’dir. Metin Erksan’ın 

yönettiği 1969 yapımı 
Kuyu, en iyi film katego-

risinde Altın Koza kazanan 
ilk Türk filmidir.

The Antalya Golden Orange 
Film Festival is one of the 
most long-established film 
festivals in Europe and Asia. 
The festival, the foundations 
of which were laid with the 
festivities in Antalya in the 
1950s, was held for the first 
time in 1964. The first movie 
that won the Golden Orange 
in the best movie category 
is Gurbet Kuşları directed 
by Halit Refiğ in 1964. The 
festival has been held  
internationally as of 2005.

The first Batman movie 
adapted from a comic book 
was shot in 1966 and the first 
Superman movie was shot in 
1978. These movie series ac-
celerated the industrializa-
tion process of cinema. The 
Star Wars  series that started 
in 1977 has turned into a 
sector with comic books, 
books, television production, 
toys, computer games and 
textile products on its own 
and maintained its popularity 
until now.

It was thought that the movie 
industry would be undermined 
with the entrance of television to 
almost every household as of the 
1960s. However, cinema contin-
ued its development regardless 
of this new entertainment tool. 
In fact, the cooperation between 
cinema and television gave 
motion to the industry.

One of the important film 
festivals that developed the 
Turkish cinema is the Adana 
Golden Boll Film Festival  
which was held for the first 
time in 1969. The 1969 mov-
ie named Kuyu directed by 
Metin Erksan is the first mov-
ie that won the Golden Boll in 
the best movie category.

The series named 
“Küçük Hanımefen-
di” played by  Belgin 
Doruk and “Turist Ömer” 
played by Sadri Alışık 
are considered the 
first movie series in the 
Turkish cinema. These 
characters were loved by 
masses and are consid-
ered among the ele-
ments representing the 
development of Yeşilçam 
(Turkish Cinema) culture.   

The 1952 movie Kanun 
Namına is the first movie that 
started the "period of  
movie-makers" in the Turkish  
cinema. Ayhan Işık, the leading 
actor in the movie directed by 
Ömer Lütfi Akad, became one 
of the most important actors 
in the Turkish cinema with the 
movies he shot consecutively.

The longest-length 
movie in the history 
of cinema was James 
Bond and was shot 
for the first time in 
1964. James Bond, 
a fictional charac-
ter created by IIan 
Fleming, was played 
by Sean Connery.

Many comedy movies addressing 
social problems such as bride 
price blood feud, and pre-decided 
marriages were produced 
towards the end of the 1970s 
and beginning of the 80s.  Some 
examples of these movies, which 
are still loved and watched, are 
Kibar Feyzo directed by Atıf 
Yılmaz, Davoro directed by Kartal 
Tibet and Züğürt Ağa directed by 
Nesli Çölgeçen.

Many movies adapted from 
books were shot in the 
history of Turkish cinema. The 
most prominent one among 
these surely “Selvi Boylum 
Al Yazmalım” adapted from 
the immortal piece of Cengiz 
Aytmatov. Türkan Şoray and 
Kadir İnanır are the leads  in 
this movie directed by Atıf 
Yılmaz in 1977. The movie 
is still remembered with its 
soundtracks composed by 
Cahit Berkay. 

The 1980s are known as the 
"videocassette" period both in 
Turkey and the world. Videos, 
which started to become 
widespread in the 1980s, 
brought the joy of cinema 
to homes. Videocassettes 
purchased and hired in the 
Betamax and VHS format 
brought along a new habit and 
entertainment culture.
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Ertem Eğilmez’in 
yönettiği 1988 

yapımı Arabesk, 
Türk sinemasındaki 
bütün klişeleri kari-
katürize eden ironik 
üslubuyla seyircide 

iz bırakmıştır. Filmin 
başrollerini Şener 

Şen, Müjde Ar ve 
Uğur Yücel  
paylaşıyor.

2005 yapımı Babam ve 
Oğlum, 1990’lardaki 

durgunluğun ardından 
Türk sinemasında 

yeni bir uyanışı ifade 
eder. Çağan Irmak’ın 

yönettiği filmde 
Çetin Tekindor, Fikret 
Kuşkan, Hümeyra gibi 

yetkin oyuncular rol 
almaktadır.

Üç boyutlu sinema 
tekniğiyle çekilen ve 

animasyon ögeleriyle 
zenginleşen bilim kurgu 

filmi Avatar, Titanik’in 
gişe rekorunu kırarak tüm 
zamanların en çok izlenen 

sinema filmi olmuştur. 
Yine James Cameron 

tarafından yönetilen 2009 
yapımı film, dünya sine-

masında bir dönüm nok-
tası kabul edilmektedir.

The 2005 movie named 
Babam ve Oğlum means 
a new awakening for the 
Turkish cinema after the 
inactivity in the 1990s. 
Qualified actors and 
actresses such as Çetin 
Tekindor, Fikret Kuşkan 
and Hümeyra appeared 
in the movie directed by 
Çağan Irmak.

2000’lerle birlikte yay-
gınlaşan VCD ve DVD’ler 

sinema endüstirisi için 
bir kriz anlamına geldi. 

İnternetten kolaylıkla in-
dirilebilen filmler VCD ve 

DVD’lere kopyalanıyor 
ve kayıt dışı olarak çok 
ucuz fiyata satılıyordu. 
Telif hakları ihlal edilen 
sinemacılar ciddi gelir 

kayıplarıyla karşı karşıya 
kalsa da müzik sek-

töründen farklı olarak 
üretkenliğini sürdürdü.

2010’ların sonunda 
yaygınlaşmaya başlayan 

dijital platformlar, 
sinemacılar açısından 
telif hakları sorununu 

da ortadan kaldırıyordu. 
Kullanıcılara yüksek 

kalitede, reklamsız ve 
virüs riski olmaksızın 

film izleme keyfi sunan 
dijital platformlar, 

kişiselleştirilmiş pek 
çok kolaylıkla da tercih 

edilmeye başlandı.  
Özellikle 2020’deki pan-

demi nedeniyle  sinema 
salonlarının kapanması 

dijital platformlara 
yönelimi beklenmedik 

ölçüde hızlandırdı.

Parazit, 2020’de 92.’si 
düzenlenen Oscar töre-

ninde İngilizce dışında 
bir dilde çekilip en iyi film 

Oscarını kazanan ilk film 
oldu. Güney Kore yapımı 
bol Oscar'lı filmin yönet-
meni Bong Joon-ho’dur. 
Bu ödül, 2000’li yıllarla 

birlikte dünya sinemasın-
da Amerikan hegomon-

yasını aşmayı başaran 
ülke sinemalarının 

“kaleye bayrak diktiği” 
bir zafer olarak görülüyor.

Dünya sinemasının  
gişe rekorları kıran 

filmlerinden biri, en iyi 
film ve en iyi yönetmen 

dahil 11 dalda Oscar 
kazanan 1997 yapımı 

Titanik’tir. James 
Cameron’un yönettiği, 

Leonardo Di Caprio 
ve Kate Winslet’in ise 
başrollerini paylaştığı 

film, dünya  
televizyonlarında en 

çok gösterilen film 
olarak da bilinmektedir.

Nuri Bilge Ceylan’ın 
yönettiği “Kış Uykusu” 
64. Cannes Film Festi-
vali’nde Altın Palmiye 

ödülünü kazandı. 
Başrollerini Haluk 
Bilginer ve Demet 

Akbağ’ın paylaştığı 
2014 yapımı film, Türk 
sinemasının uluslara- 

rası platformda geldiği 
noktayı göstermesi 

açısından simgesel bir 
önem taşıyor.

2000’lerde yeni 
nesil sinema salonları 

hayatımıza girdi.  
Yeni görüntü ve ses 

sistemleriyle film 
izleme keyfini arttıran 

bu sinemalar, koltuk 
konforu ve havalandır-

ma açısından da  
izleyiciyinin beklen- 

tisini karşılıyordu.

One of the blockbust-
er movies of the world 
cinema is the 1997 
film Titanic with 11 
Oscars including best 
film and best director. 
The movie which was 
directed by James 
Cameron and had 
Leonardo Di Caprio 
and Kate Winslet in 
the lead is also known 
as the movie that is 
screened the most on 
world television.

“Kış Uykusu” directed 
by Nuri Bilge Ceylan 
won the Golden Palm 
award in the 64th 
Cannes Film Festival. 
The 2014 movie with 
Haluk Bilginer and 
Demet Akbağ in the 
lead roles has symbol-
ic importance in terms 
of showing the point 
where Turkish cinema 
has reached in the 
international platform.

New generation movie 
theaters entered into our 
lives in the 2000s. These 
movie theaters, which 
increased the pleasure 
of watching movies 
with vision and sound 
systems with increased 
reality also satisfied the 
audience in terms of seat 
comfort and ventilation.

A science-fiction movie, 
Avatar which was shot 
with 3D cinema technique 
and enriched with anima-
tion elements broke the 
box-office record of Titan-
ic and became the most-
watched cinema film of all 
times. The movie, which 
was also directed by 
James Cameron in 2009, 
is considered a milestone 
for the world cinema.

The 1988 movie 
Arabesk directed 
by Ertem Eğilmez 
impressed the audi-
ence with its ironic 
style that carica-
tures all clichés in 
the Turkish cinema. 
Şener Şen, Müjde 
Ar and Uğur Yücel 
share the leading 
roles of the movie.

VCDs and DVDs that became 
widespread as of the 2000s 
meant a crisis for the cinema 
industry. Movies that could 
be easily downloaded from 
the Internet were copied 
onto VCDs and DVDs and 
sold unrecorded at very low 
prices. Even though mov-
ie-makers whose intellectu-
al properties were infringed 
encountered serious 
revenue losses, the industry 
maintained its productivity, 
unlike the music industry.

Digital platforms , which 
started to become 
widespread towards the 
end of the 2010s, also 
eliminated the copyright 
problem for movie-mak-
ers. Digital platforms, 
which offer users the 
pleasure of watching 
movies in high quality, 
ad-free and without the 
risk of virus infection and 
many personalized con-
veniences, have started 
to be preferred. The fact 
that movie theaters were 
closed due to the pan-
demic in 2020 unexpe- 
ctedly accelerated the 
use of digital platforms.

Parasite is the first movie 
that was shot in a language 
other than English and won 
the best movie award in the 
92nd Oscars in 2020. The 
director of the South Korean 
movie winning Oscar in many 
categories is Bong Joon-ho. 
This award is consideres as 
a victory in the World cinema 
in that national cinemas, 
which have succeded in 
overcoming American He-
gemony as of 2000, “planted 
a flag on the castle.
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Fairytale Land of the  
North St. Petersburg

Kuzey’in Masal Diyarı
St. Petersburg
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Bu ay, Rusya’nın ihtişamlı şehri St. Petersburg'u ziyaret ediyoruz. Müzele-
ri, tiyatroları ve sanat merkezleriyle tam bir kültür şehri olarak tanımla-
nan Saint Petersburg, birçok yazara ve yönetmene ilham veren masalsı bir 
atmosfere sahip. Şehir âdeta matruşka gibi... Keşfettiğiniz her güzellik, bir 
başka güzelliğe kapı aralıyor ve ziyaretçilerini heyecanlandırıyor. Haydi 
Saint Patersburg’un sokaklarında dolaşıp bu heyecanı birlikte yaşayalım...

Petersburg is the second biggest city in Russia after Moscow and the fourth 
biggest city in Europe. It was established by Petro, the Czar of Russia, in 1703 
and served as the capital of the Russian Tsarism for two centuries. The city, 
whose architecture carries traces from Paris and London, consists of forty-
two islands and bridges and canals connecting these islands. It is known as 
the "Venice of the North" with these properties.
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Rusya’nın Moskova’dan sonra ikinci, Avrupa’nın ise 
dördüncü büyük şehri olan St. Petersburg, 1703’te 
Rus Çarı Petro tarafından kurulmuş ve tam iki yüz 
yıl boyunca Rus Çarlığı’nın başkenti olmuştur. Mi-
marisi Paris ve Londra’dan izler taşıyan şehir, kırk 
iki ada ve bu adaları birbirine bağlayan kanal ve 
köprülerden oluşur. Bu özellikleriyle de “Kuzey’in 
Venedik”i olarak tanımlanır.

St. Petersburg’un Kalbi  
Nevski Bulvarı

Romanlarda adı sıkça geçen, yaklaşık 5 kilometre 
uzunluğundaki Nevski Bulvarı, âdeta St. Peters-
burg’un kalbidir. Caddenin her iki yanında gör-
kemli binalar sıralıdır. Turistlerin bir numaralı uğ-
rak noktası olarak her daim cıvıl cıvıldır. Tüm metro 
hatlarının kesiştiği cadde, şehrin tarihî mekânları-
na da oldukça yakındır. St. Petersburg’a geldiyse-
niz yolunuzun mutlaka düşeceği caddede hediye-
lik eşya dükkanlarını gezebilir, kafe ve restoranlara 
uğrayıp keyifli vakit geçirebilirsiniz.

St. Petersburg is the second biggest city in Russia 
after Moscow and the fourth biggest city in Europe. 
It was established by Petro, the Czar of Russia, in 
1703 and served as the capital of the Russian Tsa-
rism for two centuries. The city, whose architecture 
carries traces from Paris and London, consists of 
forty-two islands and bridges and canals connect-
ing these islands. It is known as the "Venice of the 
North" with these properties.

Nevsky Boulevard, the Heart  
of St. Petersburg 
Often mentioned in novels, the Nevsky Boulevard 
with a length of 5 kilometers is like the heart of 
St. Petersburg. There are spectacular buildings 
on both sides of the avenue. It is the number one 
destination for tourists and is always lively. The 
avenue, the junction point of all underground 
routes, is close to historical places in the city. You 
can shop in souvenir shops and spend joyful time 
in cafes and restaurants on the avenue that you 
will definitely come by if you go to St. Petersburg.

NEVSKİ  
BULVARI

NEVSKI 
BOULEVARD

Kazan Katedrali

Roma’daki St. Peter Bazilikası’ndan il-
ham alındığı için yarım ay şeklinde 
tasarlanan Kazan Katedrali, Saint Pe-
tersburg’un en görkemli yapılarından 
biridir. Katedralin yapımına 1801’de 
başlanmış ve tamamlanması yaklaşık 
on yıl sürmüştür. 80 metrelik kulesiyle 
döneminin en uzun yapılarından biri 
olan katedralin içi de en az dışı kadar 
ihtişamlı ve ilgi çekicidir.

The Kazan Cathedral

The Kazan Cathedral designed in the 
shape of a semilunar inspired by the St. 
Peter's Basilica in Rome is one of the 
most magnificent buildings in Saint 
Petersburg. The construction of the 
cathedral was started in 1801 and was 
completed almost twelve years later. It 
was one of the longest buildings of that 
time with its tower of 80 meters, and 
the interior of the cathedral is as mag-
nificent and attractive as its exterior.

Kanlı Kilise

Griboyedov Kanalı üzerinde yer alan kilisenin asıl 
adı Voskresenia Khristova Kilisesi’dir. Rus Çarı II. 
Aleksandr’ın burada suikaste kurban gitmesi ne- 
deniyle “Kanlı Kilise” adını almıştır. Soğana benzer 
kubbeleriyle Rus mimarisinin önemli örneklerin-
dendir. İç duvarları ve tavanına İncil’den sahneler 
betimlenen yapı nefes kesen bir güzelliğe sahiptir

The Church of the Savior on Spilled Blood

The actual name of the church is the Voskresenia 
Khristova Church  and is located on the Griboye-
dov Canal. It was named the Church of the Savior 
on Spilled Blood as the Czar Alexander the Second 
of Russia was assassinated in this church. It is one 
of the important examples of Russian architecture 
with its towers looking like bulbs. The interior walls 
and ceiling of the building are painted with scenes 
from the bible and has breathtaking beauty. 

KAZAN 
KATEDRALİ

KAZAN 
CATHEDRAL

KANLI KİLİSE
BLOODY CHURCH



76 77ŞUBAT / FEBRUARY

Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home

Hermitage Müzesi

1764 yılında Çariçe II. Katerina tarafından kurulan 
Hermitage  Müzesi, dünyanın en eski ve büyük 
müzelerinden biridir. Ayrıca dünyadaki en büyük 
resim koleksiyonu da yine bu müzededir. Müze-
nin koleksiyonunda; Rembrandt, Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, Van Gogh, Raphael, Renoir 
ve Picasso’nun eserleri de bulunur. Müze, sadece 
sahip olduğu 3 milyon sanat eseriyle değil mi-
marisiyle de ziyaretçilerinde hayranlık uyandırır.

Neva Nehri

Eski çağlarda Volga Nehri ile Baltık 
Ülkeleri’ni birbirine bağladığı için jeo-
politik önem taşıyan Neva Nehri, gü-
nümüzde Saint Petersburg’a ruh ve-
rerek şehrin güzelliğini tamamlıyor. 
Özellikle yılın “Beyaz Geceler” olarak 
adlandırılan günlerinde nehir kena-
rında vakit geçirmek ve tekne turuna 
katılmak, şehir sakinlerinin ve turist-
lerin en sevdiği aktiviteler arasında.

The Neva River

The Neva River had geopolitical  im-
portance as it connected the Volga Ri-
ver to the Baltic States in the old times 
and it now complements the beauty 
of the city by ensouling Saint Peters-
burg. Spending time on the riverside 
and going on boat trips especially in 
the days of the year named the "White 
Nights" are among the favorite activi-
ties of the citizens and tourists.

The Hermitage Museum

The Hermitage Museum was established by 
the Czarina Catherine the Second in 1764 and is 
one of the oldest and biggest museums in the 
world. Additionally, the biggest painting col-
lection in the world is also in this museum. The 
collection of the museum includes the works of 
Rembrandt, Leonardo da Vinci, Michelangelo, 
Van Gogh, Raphael, Renoir, and Picasso. The 
museum evokes admiration among the visitors 
not only for the 3 million art pieces it contains 
but also for its architecture. 

Dostoyevski Müzesi

Saint Petersburg’da Rus Edebiyatı’nın en büyük tem-
silcilerinden biri olan Dostoyevski’ye büyük önem  
verilmektedir. Yazar, her ne kadar Moskova’da doğsa da 
hayatının büyük bölümünü Saint Petersburg’da geçirmiş 
ve burada ölmüştür. “Karamazov Kardeşler” romanını 
yazdığı ve yaşama gözlerini yumduğu ev bugün müze 
olarak hizmet vermektedir. Müzede ünlü yazarın şap-
kası, yazı takımı, romanlarının müsveddeleri, mektup ve 
fotoğrafları ile bazı şahsi eşyaları sergilenmektedir.

Saint Petersburg Tren Garı

Tolstoy’un da dediği gibi: “Tüm muhteşem 
hikâyeler iki şekilde başlar: Ya bir insan bir yolcu-
luğa çıkar, ya da şehre bir yabancı gelir…” Birçok 
Rus klasiğinde karşımıza çıkan tren garları ba-
zen bir buluşmaya ev sahipliği yaparken bazen 
de bize hüzünlü veda sahneleri yaşatır. İşte bu 
tren garlarından biri de Saint Petersburg’dadır. 
Şehri Moskova ve Helsinki gibi merkezlere  
ulaştıran gar yaşanmışlıklarla örülü atmos- 
feriyle oldukça etkileyicidir. 

The Saint Petersburg Train Station

As Tolstoy stated: "All spectacular stories start 
in two ways; Either a person goes on a journey 
or a stranger comes to the city..." Train stations, 
which we come across in many Russian clas-
sics, sometimes host a meeting and sometimes 
make us experience sad farewell scenes. One of 
these train stations is in Saint Petersburg. The 
station connecting the city to centers like Mos-
cow and Helsinki is impressive with its atmo-
sphere full of memories. 

The Dostoevsky Museum

Dostoevsky, one of the biggest representatives of Russian 
Literature, is greatly valued in Saint Petersburg. The au-
thor spent most of his life and died in Saint Petersburg 
even though he was born in Moscow. The house where 
he wrote "The Brothers Karamazov" and passed away, is 
now serving as a museum today. Some personal belong-
ings of the famous author such as his hat, writing set, 
drafts of his novels, letters, and photographs are exhibited 
in the museum. 

HERMITAGE  
MÜZESİ

THE  
HERMITAGE 

MUSEUM

DOSTOYEVSKİ MÜZESİ
DOSTOEVSKY MUSEUM

SAİNT PETERSBURG TREN GARI

NEVA  
NEHRİ

SAINT PETERSBURG TRAIN STATION

NEVA  
RIVER
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Beyaz Geceler Festivali: “Beyaz Geceler”e 
denk gelen günlerde düzenlenen festival 
kapsamında Saint Petersburg genelinde 
bir dizi kültür ve sanat faaliyeti gerçekleşir. 
Bu günlerde bazı müze ve sanat galerileri 
24 saat ziyarete açık olur. Rus tiyatrosunun 
nadide örneklerinin sahnelendiği 
Mariinsky ve Hermitage Tiyatroları da 
gece gündüz açık durumdadır. Bunun yanı 
sıra lise öğrencilerinin yaptığı “Scarlet 
Sails” kutlaması, devasa havai fişek 
gösterileri ve açık hava konserleri ile şehre 
rengârenk bir görünüm kazandırır. 

Kuzey’e yakın 
olmasından mütevellit 
Saint Petersburg’ta 
yazlar kısa, kışlar ise 
uzun sürüyor. Kışın çok 
kısa olan günler yazın o 
kadar uzuyor ki haziran 
ve temmuz ayları 
arasında geçen yaklaşık 
iki hafta boyunca güneş 
neredeyse hiç batmıyor. 
Turistlerin de oldukça 
ilgisini çeken bu doğa 
olayına “Beyaz Geceler” 
deniyor.
The summers in Saint Petersburg 
are short and the winters are long 
due to its closeness to the north. 
The days that are very short in the 
winter are so long in the summer 
that the sun hardly sets for about 
two weeks between June and July. 
This natural phenomenon is called 
the "White Nights" and attracts the 
attention of tourists.

MİKHAİLOVSKY 
BAHÇESİ

MIKHAILOVSKY 
GARDEN

Mikhailovsky Bahçesi

Çok sayıda park ve bahçeye sahip 
olan Saint Petersburg, mimarisi ka-
dar doğasıyla da görülmeye değer. 
Yaz aylarında yeşilin her tonunu ser-
gileyen Mikhailovsky Bahçesi, kışın da 
çıplak ağaç dallarıyla melankolik bir 
görünüm kazanıyor. Eskiden İsveçli 
bir soylunun avlanma alanı olan bu 
masalsı bahçe, birçok tarihî yapının 
ortasında bulunuyor. 

The Mikhailovsky Garde

Having many parks and gardens, 
Saint Petersburg is worth seeing with 
its nature as well as its architecture. 
The Mikhailovsky Garden displays 
all shades of green in summer and 
presents a melancholic view with 
bare tree branches in the winter. This 
dreamy garden was the hunting area 
of a Swedish noble in the old times 
and is located in the middle of many 
historical buildings. 

The White Nights Festival: Many 
cultural and art activities are performed 
in Saint Petersburg within the scope 
of the festival held during the period 
of "White Nights." Some museums and 
art galleries are held open for 24 hours 
on these days. The Mariinsky and 
Hermitage Theaters, where precious 
examples of the Russian theater are 
performed, are also held open day 
and night. Additionally, the "Scarlet 
Sails" celebration held by high school 
students presents a colorful view of 
the city with majestic firework shows 
and open-air concerts. 

•

Sinema ve Edebiyatla  
Yoğrulmuş Bir Şehir

Saint Petersburg geçmiş-
ten bugüne birçok roman 
ve film kahramanına ev 
sahipliği yapmıştır. Bunlar-
dan kuşkusuz en ünlüleri 
dünya klasikleri arasına gi-
ren ve sinemaya da uyar-
lanan Dostoyevski romanı 
“Suç ve Ceza” ile Tolstoy’un 
kaleme aldığı “Anna Ka-
renina”dır. Yine Dostoyev-
ski’nin “Beyaz Geceler” ve 
“Yeraltından Notlar” kitap-
ları, Andrei Bely’nin “Peters-
burg” romanı ve Gogol’ün 
“St. Petersburg Öyküleri” 
bu şehirde geçer. “Büyük 
Peter”, “Mutluluğun Büyü-
leyici Yıldızı”, “Rasputin” ve 
“Leningrad” gibi filmler de 
Saint Petersburg’un tarihî-
ne ışık tutar.

A City Molded with  
Cinema and Literature

Saint Petersburg has been 
home to many novels and mo-
vie stars from past to present. 
The most well-known of these 
are surely Dostoyevsky’s no-
vel "Crime and Punishment" 
and Tolstoy’s novel "Anna 
Karenina", which are among 
the world classics and have 
been adapted to cinema. In 
fact, Dostoyevsky’s books na-
med "The White Nights" and 
"Notes from Underground", 
Andrei Bely's novel named 
"Petersburg" and Gogol's "St. 
Petersburg Stories" take pla-
ce in this city. Movies like "Big 
Peter", "The  Captivating Star 
of Happiness", "Rasputin" and 
"Leningrad" shed light on the 
history of Saint Petersburg.

Saint Petersburg Uluslararası Film 
Festivali (SPIFF), 2012 yılından beri 
her yıl Saint Petersburg’da düzenlenen 
bağımsız bir kısa film ve animasyon 
festivalidir. Pek çok dalda ödül verilen 
film festivali her yıl sinema tutkunlarını 
Saint Petersburg’da buluşturuyor.

Raskolnikov’un ıslak 
parke taşlı sokaklarında 
yürüdüğü, memurların 
paltolarına iyice 
gömülerek ısınmaya 
çalıştığı, soyluların 
gösterişli davetler verdiği, 
Anna Karenina’nın büyük 
acılar çektiği şehir…  
Pek çok tiyatro, müze 
ve sanat merkezinin 
bulunduğu Saint 
Petersburg’da edebiyat 
ve sinemanın da yeri çok 
büyük.
The city where Raskolnikov 
walked on wet cobbled streets, 
the officers tried to warm up by 
burying themselves in their coats, 
aristocracy hosted grand parties, 
Anna Karenina suffered greatly... 
The place of literature and cinema 
is major in Saint Petersburg that 
has many theaters, museums, and 
art centers.

A
N

N
A

 K
A

RE
N

İN
A

LE
N

IN
G

RA
D

D
O

ST
O

YE
VS

KI

Saint Petersburg International Film 
Festival (SPIFF) is an independent 
short film and animation festival 
held in Saint Petersburg annually as 
of 2012. Granting awards in many 
categories, the film festival brings 
cinema lovers together in Saint 
Petersburg every year.

•
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Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan atlar, artık ulaşım alanında kulla-
nılmasa da pek çok spor dalında bize eşlik ediyor. Bu sporlar arasında binicili-
ğin yeri çok özel. Atların doğasına uygun bir spor dalı olan binicilik; insanlar 

için beyin, göz ve uzuvlar arasında koordinasyon becerisi geliştirme ve stresten 
uzaklaşma gibi faydalar sağlıyor.

Horses, that have been a really important part of Turkish culture, are still used in 
many sports, although they are no longer used in the field of transport. Equestrian has 
a special place among these sports.  Equestrian, that is very appropriate to the nature 

of horses, provides some benefits for people such as developing coordination skills 
between the brain, eyes and limbs and avoiding stress.

Dance on the Planks:
Our ancestor sport, Equestrian

ENGELLER ÜSTÜNDE DANS:
ATA SPORUMUZ BİNİCİLİK
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EKIPMAN KULLANIMI ÖNEMLI

Binicilik zaman zaman tehlikeli olabilen 
bir spordur. Attan düşme göğüs ve kol 
yaralanmalarına, hatta kafa travmaları-
na yol açabilir. Bu nedenle ata binerken 
tedbirli olmak ve ekipman kullanmak 
gerekir. Kask, yelek, dizlik gibi ekipman-
lar insanları düşmelere karşı korurken, 
eldiven de dizgin tutmayı kolaylaştırır. 
İyi bir eğitim süreci ve doğru ekipman 
kullanımıyla sakatlanmalar mümkün 
olduğunca önlenir. Özellikle ilk başlar-
da ata binerken bir refakatçiden destek 
almak da oldukça önemlidir.

BINICILIKTE BRANŞLAR

Binicilik günümüzde engel atlama, at 
terbiyesi, atlı dayanıklılık, dizginleme 
gibi branşlara ayrılır. Temelde, atı isteni-
len anda hareket ettirme ve ona uygun 
hareketleri yaptırma olarak tanımlaya-
bileceğimiz binicilikte, engel atlama 
branşı yoğun ilgi görür. Asaletiyle se-
yircilerin önüne çıkan atlar; yüksek ba-
riyerler, su birikintileri, geniş engeller-
den geçerek hünerlerini sergiler. Bu 
yarışmalar birçok ülkede düzenlenir. Siz 
de Türkiye Binicilik Federasyonu bün-
yesinde yapılan organizasyonları takip 
edebilirsiniz. 

Atlar gerek doğada vahşi olarak 
bulunmasıyla gerekse evcilleştiri-
lip yük taşımacılığı ve savaşlarda 
kullanılmasıyla insanlık tarihînin 
hemen her evresinde karşımıza 
çıkar. Ata binen ilk insan çizimine 
İran’ın Lorestan eyaletindeki Douc-
he Mağarası’nda rastlansa da insan 
ve at arasındaki ilişkinin bundan 
çok daha önce başladığı kesindir. 
Asırlardan beri tarım, ticaret, ula-
şım, postacılık ve taşımacılık gibi 
alanlarda kullanılan atlar, gelişen 
teknolojiyle birlikte insan hayatı-
nın zaruri ihtiyacı olmaktan çıkar. 
Ancak insanların atlara duyduğu 
sevgi ve ilgi hiçbir zaman sona er-
mez. Günümüzde atlı sporlar bu 
kadim dostlarımızla aramızdaki 
ilişkiyi canlı tutan önemli bir işlev 
görmektedir.

EĞITIMIN TEMELI ATLARLA  
KURULAN ILETIŞIMDIR

Bir hayli uzun ve zorlu olan bini-
cilik eğitiminde; atları tanımak 
ve onlara ilgi göstermek oldukça 
önemlidir. Dolayısıyla atlarla doğru 
iletişim, binicilik eğitiminin teme-
lini oluşturur. Zamanla ata binme, 
dizginleri tutma, ayak ve vücut ha-
reketlerini koordine etme ve otu-
ruş öğrenilir. Atı kontrol etmek için 
harcadığımız enerji, alışılmış spor 
türlerinde olduğu kadar yoğundur. 
Bu sayede vücudumuzun pek çok 
kası çalışır ve güçlenir. Binicilik, du-
ruş ve oturuşumuzu da düzeltip 
omuz ve sırt bölgemizin daha iyi 
görünmesini sağlar. Binicilik sporu 
fiziksel faydalarının yanında ruhsal 
açıdan da insana iyi gelir. Atın ba-
kımını yapmak, atı beslemek ve 
ona sevgi göstermek insana huzur 
ve mutluluk verir. Atla çıkılan doğa 
gezileri de insan zihnini rahatlatır 
ve stresten uzaklaştırır.

We can see horses at almost every 
stage of human history, both as 
wild in the nature and as domes-
ticated in wars and in transporta-
tion. Although the first drawing of 
a man riding a horse was found in 
the Douche cave in Lorestan prov-
ince of Iran, it is certain that the 
relationship between man and 
horse began much earlier. Horses, 
that have been used in agriculture, 
trade, transportation, postal and 
shipping services for centuries, are 
no longer an essential need of hu-
man life, with improved technolo-
gy. However, people's love and in-
terest in horses never ends. Today, 
riding sports play an important 
role that keeps the relationship be-
tween us and these ancient friends 
alive.

THE ESSENCE OF EDUCATION  
IS COMMUNICATION WITH 
HORSES

In Equestrian training, which is 
quite long and hard; it is very im-
portant to get to know horses and 
pay attention to them.  So, prop-
er communication with horses is 
the basis of Equestrian training. 
Over time, horse-riding, holding 
the reins, coordinating foot and 
body movements, and sitting are 
learned. The energy we spend to 
control the horse is as much as 
in conventional sports. That way, 
many muscles of our body work 
and strengthen. Riding also fixes 
our posture and sitting, making 
our shoulder and back look bet-
ter. In addition to its physical ben-
efits, equestrian sports are also 
good psychologically for a person. 
Taking care of horses, feeding and 
loving them, make a person happy 
and peaceful.  Riding in nature also 
lessens the pains of the mind and 
reduces stress.

The first rule in equestrian 
training is to know the horse. To 
control the horse correctly, it is 
necessary to know the character 
of the horse.

The left side is the proper 
side for mounting and 
dismounting a horse.  In 
order to stop the horse, it is 
necessary to hold the rein 
tight and stretched with the 
left hand. 

Binicilik eğitiminde ilk kural atı 
tanımaktır. Atı doğru kontrol 
edebilmek için atın karakterini 
öğrenmek gerekir.

Ata, atın sol tarafından 
binilip sol tarafından inilir. 
Atın hareketsiz kalmasını 
sağlamak için de dizgin sol 
elde sıkı ve gergin tutulur. 

•

• EQUIPMENT USE IS IMPORTANT

Equestrian can be sometimes even dan-
gerous. Falling off a horse can cause chest 
and arm injuries and even head traumas. 
For this reason, it is necessary to be cau-
tious and use equipment when riding 
horses. Equipment such as helmets, 
vests, knee pads protect people from 
falls, while gloves make it easier to hold 
the rein. A good training and the use of 
the right equipment prevent injuries as 
much as possible. It is also very impor-
tant to get support from a companion, 
especially at the beginning.

BRANCHES IN EQUESTRIANISM

Today, there are branches such as show 
jumping, dressage, equestrian endur-
ance, rein equestrian. Basically we can 
define ‘Equestrian’ as moving the horse 
at any given time and making it do the 
right  movements. And the show jump-
ing is one of the most widely interested 
branch. Horses that showed up in front 
of audience with their noble appearanc-
es, exhibit their skills by passing through 
high barriers, puddles, and wide ob-
stacles. These competitions are held 
in many countries. You can also follow 
the events organized within the Turkish 
Equestrian Federation.
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Öznur Durukan
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Sinema endüstrisi her geçen gün büyürken Türk sineması da gelişme-
ye ve kendine has kimliğini kökleştirmeye devam ediyor. PTT Ailesi 
olarak sinemamızın yaşadığı bu gelişimden ve dünya ölçeğinde daha 
fazla tanınır hâle gelmesinden gurur duyuyor ve buna emek veren yö-

netmenlerimizi saygıyla selamlıyoruz. 

As the film industry grows day by day, Turkish cinema keeps improving 
and enrooting its unique identity. As the Turkish Post (PTT) family, we 
are proud of the development of our film industry and the fact that it has 
become more recognized in the global arena, and we salute our directors 

who have great efforts in that.

COLORS OF THE  
WORLD OF CINEMA:
TURKISH DIRECTORS

SİNEMA DÜNYASININ 
RENKLERİNDEN:

TÜRK YÖNETMENLER

•
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Yedinci sanat olarak tanımlanan sinema, 
diğer sanat dallarından, içinde bulun-
duğu kültür ve coğrafyalardan beslenir. 
Toplumsal değerlerden ve insan öyküle-
rinden esinlenen yönetmenler, filmleri 
kendi bakış açılarıyla yorumlar. Bu ne-
denle bir senaryonun beyaz perdeye ak-
tarılışı yönetmenden yönetmene farklılık 
gösterir. Aynı öykü; İranlı bir yönetmenin 
gözünden farklı, Alman bir yönetmenin 
gözünden daha farklı kurgulanır ve seyir-
cide bambaşka hisler uyandırır.

Türk filmlerinin de bize ait sinema dilini 
oluşturması ve bu dilin uluslararası alana 
yansımasında yönetmenlerimizin katkı-
ları çok büyüktür. Yönetmenlerimiz, sine-
manın tüm unsurlarını kendi üslupları ile 
birleştirip sentezlemiştir. Hatta filmlere 
sadece sanatsal değil bireysel yaklaşım-
larını da yansıtmayı başarmış ve kendi 
özgün dillerini üretmişlerdir. Toplumsal 
gerçekliğimizi görsellikle bütünleştiren 
ve bizi bize anlatan yönetmenler, kültü-
rümüzün devamlılığı ve dünya ölçeğinde 
tanınması açısından da önemli bir mis-
yon üstlenmiştir.

Nitelikli  sanat anlayışımızın temsilcileri 
olan yönetmenlerimiz, sinema teknoloji-
sinin de takipçisidirler. İlk film denemele-
rimizden Yeşilçam melodramlarına, fes-
tival filmlerinden ticari yapımlara kadar 
sinema tarihîmizde yer etmiş bütün pro-
düksiyonlar, zahmetli ve disiplinli bir çalış-
manın sonucudur. Bizi ağlatan, güldüren, 
heyecanlandıran ve derin düşüncelere 
daldıran her film, yönetmenlerin ince ve 
titiz dokunuşlarıyla anlam bulur. 

PTT Ailesi olarak tüm kültür ve sanat dal-
larına olduğu gibi sinemaya da önem ve-
riyor ve sinemaya gösterdiğimiz değeri 
pullarımıza yansıtıyoruz. Dünya sineması-
nın en özgün motiflerini işleyen, anlattığı 
insan hikâyeleriyle duygu dünyamızda iz 
bırakan ve sinemamızın gelişimine yön 
veren usta yönetmenlerimize teşekkür 
ediyoruz. 

Defined as the seventh art, cinema fee-
ds on other branches of art as well as the 
culture and geographies it lives in. Inspi-
red by social values and stories of peop-
le, directors interpret films through their 
own perspectives. One story is fictionali-
zed in one way through the perspective 
of an Iranian director and in another way 
through the perspective of a German di-
rector to arouse distinct feelings in the 
audience. 

Our directors have considerably contribu-
ted to the establishment of the cinema 
language in Turkish films and reflection 
of such language on the global arena. 
These directors have combined and synt-
hesized all the elements of cinema in the-
ir own style. Furthermore, they have ma-
naged to reflect not only the artistic but 
also their personas approach on films to 
create their own unique language. Com-
bining our social reality with the imagery, 
directors have told us about ourselves, 
undertaking a significant mission in ter-
ms of the sustainability of our culture and 
its promotion in the global arena.  

Being the representatives of a high qu-
ality sense of art, our directors are close 
followers of cinema technology, as well. 
All productions from our first film works 
to Yeşilçam melodramas and from festi-
val films to commercial productions that 
have found a place in our history of cine-
ma, are the results of a demanding and 
disciplined work, indeed. Every film that 
makes us cry, smile, get excited or lost in 
thoughts, finds meaning with the precise 
and attentive touches of directors. 

As Turkish Post (PTT) family, we attach 
importance to cinema much the same 
as the importance we attach to any other 
branch of culture and art and we reflect 
the value of cinema on our stamps. We 
thank to our great directors who treat the 
most unique motifs of the world cinema, 
leave a trace on our world of emotions 
with the stories of human they tell and 
lead the development of our cinema.

Yıldönümlerinizi kutlamak,
önemli etkinliklerinizi anmak, 
şirketinizin, kurumunuzun 
tanıtımını yapmak ve 
sevdiklerinizin her özel 
gününü unutulmaz bir anıya 
dönüştürmek için...

PTT KİŞİSEL PUL

FOTOĞRAFINIZ SİZDEN
PULUNUZ PTT’DEN
Sizinle birlikte geleceğe iz bırakmak için
www.filateli.gov.tr ve www.ptt.gov.tr
adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz.
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Family Movies of Yeşilçam
How Is the Best Pickle Juice Made?

Yeşilçam’ın Aile Filmleri

TURŞU SUYUNUN İYİSİ 
Nasıl Yapılır?

Dilruba Oğuz Yayla

•

Tasada, kıvançta, kederde buluşmak millet olmayı tanımlar. Peki ya kah-
kahada buluşmak? Unutulmaz Yeşilçam filmleri arasında öyleleri vardır 

ki yansıttığı aile sıcaklığı ve samimiyetle gönüllere dokunur, hepimizi 
kahkahada buluşturur. Ölümsüzlük iksirini tadıp birer klasiğe dönüşen 

aile filmleri, geçmiş kuşaklar gibi günümüz kuşaklarınca da sevilerek 
izlenir. Hatta öyle ki bu filmler; masum çatışmaları, sade olay örgüleri ve 

sımsıcak karakterleriyle bizi biz yapan değerler arasına girmiştir.

Coming together when in pain, gladness and sadness defines being a nation. 
So, what about coming together with laughter? there are such examples of 

unforgettable Yeşilçam (Turkish Cinema) movies that they touch to people's 
hearts with the family warmth and sincerity and let us come together with 

laughter. Family movies, which have drunk the immortality elixir and become a 
classic, are watched by past generations as well as today's generations with love.   
In fact, these movies have found a place among the values that made us who we 

are with innocent conflicts, simple plotline and sincere characters in it.

Nostalji / Nostalgia
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Geleneklerimiz, inançlarımız ve değerleri-
mizle şekillenen toplum yapımız aile bağ-
larıyla korunur ve süreklilik kazanır. Do-
ğup büyüdüğümüz, toplumsal kurallarla 
tanıştığımız, ilk mutluluklarımızı paylaştı-
ğımız, ilk çatışmalarımızı ve hayal kırıklık-
larımızı yaşadığımız yer hep aile ocağıdır. 
Yeşilçam aile filmleri, her ailede görülebi-
len mutlulukları, kederleri ve fikir ayrılıkla-
rını sımsıcak bir öyküye dönüştürerek be-
yaz perdeye aktarır. İzleyen herkesin kendi 
yaşamından bir şeyler bulduğu bu filmler; 
topluma aile olmanın, dostluğun, kardeş-
liğin, birlik ve beraberliğin önemini anla-
tan mesajlar verir ve gönüllere dokunur.

Paylaşılamayan mallar, basit inatlaşmalar, 
yanlış anlamalar ve abartılı tesadüfler ek-
seninde kurgulanan filmler; iyi – kötü, zen-
gin – fakir, köylü – şehirli, cahil – eğitimli 
çatışmalarıyla süslenir. Arka planda ise 
umutsuz bir aşk hikâyesi ilmek ilmek iş-
lenmektedir. Filmin sonunda tüm olaylar 
tatlıya bağlanır; kazanan hep iyi ve güçsüz 
taraf olur. Kötüler insafa gelmiş, sevenler 
kavuşmuş, adalet yerini bulmuştur. 

GERÇEK BIR AILE TABLOSU

Pek çoğu 1970’lerde çekilen aile filmle-
rinin bugün bile sevilerek izlenmesi bü-
yük ölçüde oyuncu kadrosuyla ilişkilidir. 
Oyuncular rolleriyle öyle özdeşleşir ki biz-
lere âdeta gerçek bir aile olduklarını his-
settirirler. Bu filmlerde Adile Naşit, tipik 
bir Türk annesi olarak karşımıza çıkar: Be-
cerikli, fedakâr, çocuklarının sorunlarına 
çözüm arayan, onların mutluluğuna ken-
dini adayan, sır saklayan, iş birliği yapan, 
öfkelendiği zaman bile şefkat duygusunu 
yitirmeyen bir anne...

Baba figürü ise Münir Özkul’dur: Ailesini 
geçindirmek için mücadele eden, hep 
helâl kazancın peşinde koşan, çocukları-
na toplumsal değerleri ve dürüstlüğü aşı-
layan, Kutup Yıldızı gibi her zaman doğru 
yolu gösteren, güvenli bir dağ gibi çocuk-
larının arkasında durup yumuşak gücüy-
le ailesini kucaklayan bir baba... Tüm kad-
ro bu iki ana karakterin çevresine yakışıklı 
ağabey, kadersiz kız kardeş, evin haylaz 

Our social structure shaped by our tradi-
tions, beliefs and values is protected and 
sustained by family ties. It is always the 
family home where we were born, met so-
cial rules, shared our first happiness, and 
experienced our first conflicts and disap-
pointment. The Yeşilçam family movies 
turn happiness, sadness and conflicts of 
opinions that can be experienced by all 
families into a screenplay with a sincere 
story.  These movies where everyone finds 
something from their lives give messages 
expressing the importance of being a fam-
ily, friendship, fellowship, unity and solidar-
ity to the society and touch people's hearts.

Movies fictionalized in the centerline of 
properties that could not be shared, simple 
stubbornness, misunderstandings, and ex-
aggerated coincidences are enriched with 
conflicts between good-bad, rich-poor, vil-
lager-townee, and ignorant-educated. A 
hopeless love story is shown in the back-
ground. All matters are settled, and good 
and powerless people always win at the 
end of the movie.  Bad people show mercy, 
lovers come together and justice is served. 

A REAL FAMILY PICTURE

Family movies most of which were shot in 
the 1970s are watched greatly even today 
and this is mostly related to the casting. 
Actors identify with their roles so much 
that they make us feel as if they are a real 
family.   We see Adile Naşit as a typical 
Turkish mother in these movies: A skilled, 
self-sacrificing mother who seeks solu-
tions for her children's problems, devotes 
herself to their happiness, keeps secrets, 
cooperates, and does not lose her sense 
of compassion even when she is angry...

The father figure is Münir Özkul: A father 
who struggles to support his family, always 
pursues fair earnings, instills social values 
and honesty in his children, always shows 
the right path like the Pole Star, stands 
behind his children like a safe mountain 
and embraces his family with his soft pow-
er ... All casting is included around these 
two main characters as a handsome old-

oğlu gibi rollerle eklemlenir ve tadına do-
yulmaz, samimi bir öykü çıkar ortaya...

SINEMA DEHASI ERTEM EĞILMEZ

Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, 
Halit Akçatepe, Mürüvvet Sim, İhsan 
Yüce, Ayten Arman, Ahmet Sezerel, Şe-
ner Şen, Ayşen Gruda ve daha niceleri... 
Her biri tiyatro kökenli bu oyuncuları 
birer sinema yıldızı haline getiren ve ka-
labalık kadrolu aile filmlerinde buluştu-
ran kişi Ertem Eğilmez’dir. Yönetmen, 
yapımcı ve senarist kimliğiyle bir sinema 
dehası olarak tanımlanan Eğilmez, 1963 
yılında Kartal Tibet’le birlikte Arzu Film’i 
kurmuş ve Yeşilçam’a yön veren isimler-
den biri olmuştur.

Yönetmenliğe 1964’te başlayan Eğilmez, 
pek çok Yeşilçam melodramına imza 
attıktan sonra 1970’lerden itibaren ko-
mediye yöneldi. 1975’te başladığı Haba-
bam Sınıfı serisi ise hem Eğilmez hem 
de Türk sineması için bir dönüm nokta-
sı oldu. Hababam Sınıfı ile Kemal Sunal 
dahil pek çok yeni yeteneği sinemaya 
kazandıran Eğilmez, burada şekillenen 
kalabalık kadroyla peş peşe aile filmleri 
çekmeye başladı. Tosun Paşa (1976), Süt 
Kardeşler (1976), Aile Şerefi (1976), Gülen 
Gözler (1977) ve Neşeli Günler (1978); Er-
tem Eğilmez’in yönetmen ve yapımcı 
olarak imza attığı aile filmlerinden yal-
nızca birkaçı.

TURŞU SUYUNUN IYISI

Hem dünya hem Türk sineması gerek 
işlediği konular gerekse de film teknolo-
jileri açısından büyük bir değişim yaşasa 
da Yeşilçam’ın aile filmleri hâlâ sevilerek 
izleniyor. Bize dayanışmayı, sevginin gü-
cünü, mahalle kültürünü ve geniş ailele-
rin sıcaklığını anımsatan bu filmler; özel-
likle bayram günlerinde televizyonlarda 
gösteriliyor. Neredeyse tüm repliklerini 
ezbere bildiğimiz filmler dijital platform-
larda da yer alıyor. Geçmiş nesiller gibi 
günümüz çocuklarının da turşu suyu 
tartışmasına katılması belki de bundan. 
Sahi turşu suyunun iyisi nasıl yapılıyordu?

er brother, unfortunate sister, and naughty 
younger brother; thus, a beautiful and sin-
cere story is formed... 

CINEMATIC GENIUS: ERTEM EĞILMEZ

Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit 
Akçatepe, Mürüvvet Sim, İhsan Yüce, Ayten 
Arman, Ahmet Sezerel, Şener Şen, Ayşen 
Gruda and many more.. It is Ertem Eğilmez 
who turned all these actors and actresses 
with theater background into movie stars 
and brought them together in family movies 
with grand casting. Defined as a cinematic 
genius with his director, producer and script-
writer personality, Mr. Eğilmez founded Arzu 
Film in 1963 with Kartal Tibet and became 
one of the people who shaped Yeşilçam. 

Mr. Eğilmez started directing in 1964 and 
turned to comedy after accomplishing many 
Yeşilçam melodramas as of the 1970s. The TV 
series named Hababam Sınıfı that he started 
in 1975 became a milestone both for Mr. Eğil-
mez and the Turkish cinema.  Mr. Eğilmez 
brought many new talents including Kemal 
Sunal to the cinema with Hababam Sınıfı 
and started shooting family movies with this 
crowded casting that shaped here one af-
ter another. Tosun Paşa (1976), Süt Kardeşler 
(1976), Aile Şerefi (1976), Gülen Gözler (1977) 
and Neşeli Günler (1978) are only some of the 
family movies produced and directed by Er-
tem Eğilmez.

THE BEST OF PICKLE JUICE

Family movies of Yeşilçam are still loved and 
watched even though both the Turkish cin-
ema and world cinema industry have un-
dergone major changes in terms of movie 
themes and technologies. These movies 
which made us remember solidarity, the 
power of love, neighborhood culture and 
the warmth of large families are screened 
in television especially during holidays.  
Movies of which almost all lines we know by 
heart are available in digital platforms. This 
might be the reason why today's children 
are involved in the discussion of pickle juice 
like past generations. So, how was the best 
pickle juice made?

Adile Naşit  
(d. 1930 – ö.1987), 

bazen kahkahası 
bazen de 

gözyaşlarıyla aile 
filmlerinin tipik  
anne figürüydü.

Ertem Eğilmez  
(d. 1929 – ö. 1989), 
Kemal Sunal ve 
Şener Şen gibi 
pek çok ünlü 
yıldızı Yeşilçam’a 
kazandırdı ve Türk 
sinemasında bir 
ekole dönüştü. 

Adile Naşit (birth 1930 - 
death 1987) was a mother 

figure of family movies 
sometimes with her 

laughter and sometimes 
with her tears. 

Ertem Eğilmez (birth 
1929 - death 1989) 
brought many famous 
stars such as Kemal Sunal 
and Şener Şen to Yeşilçam 
and became an ecole in 
the Turkish cinema. 

Münir Özkul (birth 1925 
- death 2018) cannot be 

removed from our memory 
with his honest father figure 

who cares for his family.   

Münir Özkul  
(d. 1925 – ö. 2018), ailesine 

kol kanat geren, dürüstlük 
timsali baba karakteriyle 

hafızalardan silinmiyor. 

•

ADİLE NAŞİT  
MÜNİR ÖZKUL 

ERTEM EĞİLMEZ
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Püf Noktaları / Tips Püf Noktaları / Tips

Limonu 15 saniye mikrodalgada ısıttıktan sonra 
ikiye bölün. Sert bir kaşık yardımıyla limon 
suyunu alabilirsiniz. 

Yumurtalarınızı kaynatırken bir tutam 
karbonat atarsanız hem yumurtalarınızın 
patlamasını önleyebilecek hem de onları daha 
kolay soyabildiğinizi fark edeceksiniz. 

Warm up the lemon in the microwave for 
15 seconds then cut in half. You can collect 
lemon juice with a solid spoon. 

If you put a little baking soda while boiling your 
eggs, you will realize that you can both prevent 
your eggs from bursting and that you can peel 
them more easily. 

Yemeğinizin tuzunu fazla kaçırdığınızı 
fark ettiyseniz yemek pişerken 
tencerenize çiğ patates atabilirsiniz. 

Kurabiyeleriniz sıcakken tepsinizden 
çıkarırsanız kurabiyelerinizin tepsiye 
yapışmasını önlersiniz.

Eğer üzerinize yağ döküldüyse kıyafetinizde 
kalıcı bir leke olmaması için yağ dökülen yere tuz 
koyun. Bu şekilde yağ lekesinden kurtulabilirsiniz.

Bulaşık makinesi tabletini beş bardak sıcak 
suda eritip içinize biraz parlatıcı dökün. Bu 
karşımla halılarınızı, koltuklarınızı ve mutfak 
dolaplarınızı silebilirsiniz. 

If you take your cookies while they are 
hot, you can prevent them from sticking 
to the tray. 

If you spill oil on you, put salt on the oily spot to 
prevent it from staining your clothes. You can get 
rid of the oil stain with this method.

Dissolve the dishwasher detergent tablet in 
five glasses of water and add a little rinse aid. 
You wipe your carpets, armchairs, and kitchen 
cabinet with this mixture. 

LİMON SUYUNU KOLAYCA SIKIN

YUMURTALARINIZI KOLAYCA SOYUN

EASY-SQUEEZE LEMON JUICE

PEEL YOUR EGGS EASILY

YEMEĞİNİZİN TUZU 
FAZLA MI OLDU? 

KURABİYELERİN TEPSİYE 
YAPIŞMAMASI İÇİN

YAĞ LEKELERİNE ÇÖZÜM

İYİ BİR TEMİZLİK İÇİN 

FOR COOKIES NOT TO 
STICK TO TRAY

SOLUTION FOR OIL STAINS

FOR A GOOD CLEANSE 
IS YOUR MEAL TOO SALTY? 
If you have noticed that your meal is 
too salty, you can put an uncooked 
potato in the pot while cooking. 
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Mutfak / Kitchen

YAPILIŞI: HOW TO PREPARE:

Mutfak / Kitchen

1)
HAMUR ŞİŞLER
DOUGH ON SKEWERS

2 veya 3 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1 çay kaşığı kuru maya 

1 çay kaşığı şeker

1 silme çay kaşığı tuz

2 or 3 glasses of flour

1 glass of warm milk

1 tsp of dry yeast

1 tsp of sugar

1 tsp of salt (not heaped)

MALZEMELER: INGREDIENTS:

ÜZERİ İÇİN: FOR TOPPING:

EKSTRA ÜZERİ İÇİN: FOR ADDITIONAL TOPPING:

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 diş rendelenmiş sarımsak 

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber 

1 dstsp of butter

1 dstsp of olive oil

1 clove of grated garlic

1 tsp of thyme

1 tsp of red pepper flakes

Rendelenmiş kaşar peyniri 
(Rendenin iri tarafında olacak)

Deniz tuzu

Grated kasseri cheese (use the 
larger side of the grater)

Sea salt

2)
ÇİKOLATALI KURABİYELER
CHOCOLATE COOKIES

1 yumurta (oda sıcaklığında)

100 g tereyağı  
(oda sıcaklığında)

1,5 su bardağı un

1,5 çay bardağı toz şeker  
(110 g)

Bir fiske tuz

Yarım çay kaşığından biraz  
daha az kabartma tozu  
(1/3 çay kaşığı)

1/4 çay kaşığı karbonat

100 g sütlü çikolata

MALZEMELER:

50 g sütlü veya bitter çikolata

ÜZERİ İÇİN

50 g milk or bitter chocolate

FOR TOPPING: 

1 egg (at room temperature)

100 g butter  
(at room temperature)

1.5 glass of flour

1.5 tea glass  
(110 g) of granulated sugar

1 sprinkle of salt

Baking powder a little  
less than half tsp  
(1/3 tsp.)

1/4 tsp of baking soda

100 g of milk chocolate

INGREDIENTS:

Büşra Bektaşoğlu

Süt, maya ve şekeri yoğurma 
kabına alalım. Kontrollü bir şekilde 
unu ekleyelim. Tuzu ekleyip 
son kez yoğurarak kabı hava 
almayacak şekilde kapatalım. 
30 dakika mayalanması için 
bekleyelim. Üzeri için tereyağını 
eriterek soğumasını bekleyelim. 
Sonra kalan diğer malzemelerin 
hepsini ekleyerek karıştıralım. 
Mayalanan hamuru görseldeki gibi 
şişlere saralım. Aralıklarla tepsiye 
dizelim. 10 dakika kadar tepside 
mayalanması için bekleyelim. 
Sonra teker teker şişleri alarak her 
tarafına üzeri için hazırladığımız 
sarımsaklı sostan fırça ile sürelim. 
Çok fazla olmayacak şekilde her 
tarafına kaşar peyniri ve deniz tuzu 
serpiştirelim.180 derecede üzeri 
kızarana kadar pişirelim.

Put the milk, yeast and sugar 
in a large bowl. Add flour in a 
controlled manner. Add salt and 
knead for the last time, then cover 
the bowl in an air-tight way. Allow 
dough to get fermented for 30 
minutes. Melt the butter and let it 
cool. Add all remaining ingredients 
and mix. Wrap the dough around 
skewers as shown in the picture 
and put them on a tray in a spaced 
way. Let the skewered dough rest 
on the tray for about 10 minutes. 
Grab the skewers one by one 
and cover them all around with 
the garlic sauce with the help of 
a brush. Sprinkle some (not too 
much) kasseri cheese and sea salt 
and bake at 180°C until they get 
brownish. 

Tereyağını krema kıvamına gelene 
kadar çırpalım. Şeker ve tuzu ekleyelim 
ve biraz daha çırpmaya devam edelim. 
Yumurtayı ekleyelim. Un karbonat ve 
kabartma tozunu da ekleyerek spatula 
ile iyice malzemeleri karıştıralım. 
Sütlü çikolatayı ince ince doğrayarak 
hamura ekleyelim. 1 saat buzdolabında 
bekletelim. Fırını 180 dereceye 
ayarlayalım. Hamuru 20 parçaya 
ayıralım. Hızlı şekilde yuvarlayıp tepsiye 
geniş aralıklarla dizelim. 180 derecede 
sadece 8-10 dakika pişirelim. Kesinlikle 
sürenin geçmemesi gerekiyor. 
Fırından kurabiyeleri çıkarır çıkarmaz, 
çikolataları üzerine sürelim.

YAPILIŞI:

Whisk butter until it gets creamy. Add 
sugar and salt and whisk some more. 
Add the egg, then the flour, baking 
soda and baking powder. Mix all the 
ingredients well with the help of a 
spatula. Chop milk chocolate in small 
pieces and add to the dough. Let the 
dough rest in the fridge for 1 hour. 
Preheat the oven to 180°C. Cut the 
dough in 20 pieces. Roll fast and put on 
a tray in a widely spaced way. Bake at 
180°C for 8-10 minutes. Make sure not to 
pass this time. Put the chocolate on the 
cookies as soon as you take them out of 
the oven.  

HOW TO PREPARE:
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Resimdeki
Salacak açıkla-
rında yer alan
İstanbul'un
simge yapısı

Küçük
bayrak

Samaryum
imi

Aktöresel,
sağtöresel

Hatıra

Bağırsak
solucanı

Kas grubu
zayıflığı

İmkânsız

Sıvıları
pompalayan

araç

Put

Düzeltme,
iyileştirme

İhtisas

Küçük mala

Tin
Darbukaya
benzer bir
çeşit çalgı

Fiji'nin
başkenti

Bağırsak

Mevcut

Olağan

Tedavi

İyice yanmış
kömür

Asma
yaprağı

Eziyet, cefa

Tanıtım

Bir nota

Deniz

Çok hoşa
giden
(kimse)

Tibet öküzü

İnanç Boğa güreşi
alanı

Dinsiz

Kalça
kemiğinin bir

bölümü

Peder

Yol

Gramofon
plağı

Maddenin
temel

parçacığı

Kale duvarı

Bir tür tuzlu
bisküvi

Türk Standart-
ları Enstitüsü

(kısa)
Gök

cisimlerinin
doğması

Akıllı

Bir bağlaç

Belirti,
alamet

Resim
yapmada
kullanılan
kömür
kalem

ABD'de bir
eyalet

Aktinyum
imi

Arayı çok
açarak

Gerçekten

Bir tür yapay
parke

Anlak

Teşhis

Japon
Budacılığının

tarikatı

Bitki

Japonya’da
kent Akıllı, zeki

Savunma
oyuncusu
Gösterişi ve
özentisi
olmayan

Futa

Rüzgâr

En yüksek
askerî rütbe

Alın yazısı,
yazgı, kader

1

2

3

4

5

6

7

KIZKULESİ

1 2 3 4 5 6 7

SUDOKU
SUDOKU

KOLAY
EASY

ORTA
MEDIUM

ZOR
HARD

Her satırı, her sütunu ve her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurun.
Fill each row, column and 3X3 square with numbers from 1 to 9.

ÇÖZÜMLER
SOLUTIONS

HAZIRLAYAN / EDITOR: Bertan Kodamanoğlu

K F A A P M S
I S L A H S P A T U L A

U Z M A N L I K R U H N
K M İ A A L E L A D E

S U V A K O R Z U L Ü M
L A B İ T İ R İ M M

D E R Y A A T E B A B A
S A T O M K R A K E R

D İ S K M A T L A İ L E
U A C S A H İ D E N

K A R A K A L E M Z E K A
L Ç İ A

T A N I L A M A
B E K K İ K

B A B A Y A N İ
M A R E Ş A L

F A T A L İ T E

1

2

3

4

5

6

7

P T T B A N K

8 3 1
5 1 4 2

7 5 4
7 4
4 9

5 7
9 2 6

6 3 5 1
8 4 2

6 1 2 3
9 4 7

4 5 9
2 1 9

3 1
1 4 5

5 2 9
1 7 8

6 2 7 3

5 1
3 7 4
2 8 1

1 7 6 4
2 9

6 3 8 5
9 2 5
5 8 6

9 3

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

8 6 7 5
7 1 3 9 2

6 2 1 8
9 2

9 6 2 3 7 5
3 9

2 7 4
9 4 2

4 3 1
2 5 4

7 8 9
6 4

7 8 3 4 2 6

8 4 5 9 3
9

3 4 5 8
3 2 4

9 4 1 3
3 1 6

6 8 2 5
7

7 5 2 1 6

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

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

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

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

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

8 4 5 9 1 6 7 3 2
2 9 7 5 8 3 4 6 1
3 1 6 7 4 2 9 5 8
1 6 3 2 9 4 5 8 7
9 5 4 6 7 8 1 2 3
7 2 8 3 5 1 6 4 9
6 8 1 4 2 7 3 9 5
5 3 2 1 6 9 8 7 4
4 7 9 8 3 5 2 1 6
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EFT aracılığı ile IBAN
hesaplarına aktarılan
sosyal yardım bedelleri
3 ay boyunca ekranda 
izlenebilmektedir.

Sorgulamalı olarak alınan
ödemeler, son ödeme tarihine 
kadar veya ödeme PTT’den alınana 
kadar görüntülenebilmektedir.

Sosyal kart/posta çeki hesabına 
aktarılan ödemeler, son ödeme
tarihine kadar veya posta çeki
hesabı/sosyal karttan herhangi 
bir işlem yapılana kadar
görüntülenebilmektedir.

EFT aracılığı ile IBAN
hesaplarına aktarılan
sosyal yardım bedelleri
3 ay boyunca ekranda 
izlenebilmektedir.

Sorgulamalı olarak alınan
ödemeler, son ödeme tarihine 
kadar veya ödeme PTT’den alınana 
kadar görüntülenebilmektedir.

Sosyal kart/posta çeki hesabına 
aktarılan ödemeler, son ödeme
tarihine kadar veya posta çeki
hesabı/sosyal karttan herhangi 
bir işlem yapılana kadar
görüntülenebilmektedir.


