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Foreword
Sunuş

EVERY HUMAN BEING IS BORN AS AN OUTCOME OF 
THE HARMONY BETWEEN A WOMAN AND A MAN. 
Every new life brings hope. In this respect, our children 
not only remind us that hope can exist only through the 
harmony between women and men, but also show how 
everything can be beautiful if two halves of humanity live 
in harmony that is built with mutual love and respect. 
Certainly, the prevailing rules in our individual lives are 
also in force in social life. Hence, it is obvious that societies 
that want a more hopeful future to flourish in the garden of 
time must provide this harmony between the two halves of 
humanity in every aspect of life.
In order to establish this harmony in today's societies, it 
has been decided that many regulations should be made 
in order to improve women’s rights and to establish gender 
equality. A man and a woman are two inseparable halves of 
humanity. Therefore, the development of women's rights and 
the improvement of living conditions of women in a society 
indirectly affect the well-being and happiness of everyone. 
The opposite of this equation is also valid: the inadequacy 
of women’s rights causes problems in everyone’s life and in 
every aspect of life. It is necessary to keep in mind that our 
mothers, spouses and children are all women.
Our government has always acted with consciousness and 
sensitivity that oversee the equality of opportunity. In 2004, 
the statement ‘Men and women have equal rights. The 
State has the obligation to ensure that this equality exists 
in practice.’ was added to Article 10 of the Constitution and 
'Measures taken for this purpose shall not be interpreted as 
contrary to the principle of equality.’ was added in 2010. The 
government has introduced many regulations in line with 
positive discrimination practices so far in order to eliminate 
the problems arising from gender inequality in society. 

MEHMET CAHIT TURHAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

MEHMET CAHIT TURHAN
Minister of Transportation and Infrastructure

On this occasion, I would like to 
thank our institutions, including 
the well-established PTT AŞ, on 
behalf of our people for supporting 
the state's measures to increase 
the employment of women and 
improve their working conditions 
through social responsibility 
projects and human resources 
policies.
I would like to express my deepest 
gratitude to Turkish women who 
carry the flag of hope to the future 
without ever giving up either in 
war or peace.

I congratulate all women on 
International Women’s Day on 
March 8.  

HER İNSAN, BİR KADIN VE BİR ERKEKTEN DÜNYAYA 
GELİR. Her yeni hayat, yeni bir umut demektir. Bu 
bakımdan çocuklarımız yeni bir umudun ancak kadın ve 
erkek arasındaki uyumla mümkün olabileceğini bizlere 
ihtar etmekle kalmaz, aynı zamanda insanlığın iki yarısının 
karşılıklı sevgi ve saygıyla tesis edilmiş bir ahengin içinde 
yaşaması halinde nasıl güzelliklerin doğabileceğini de 
gösterir. Kuşkusuz bireysel hayatta geçerli olan kaideler 
toplumsal hayatta da yürürlüktedir. Öyleyse zamanın 
bahçesinde daha umutlu bir geleceğin yeşermesini isteyen 
toplumların da hayatın her alanında insanlığın iki yarısı 
arasında bu ahengi sağlamak zorunda olduğu açıktır. 
Günümüz toplumlarında bu ahengin tesis edilebilmesi için 
yasalarda kadın haklarını geliştirmeyi ve cinsiyet eşitliğini 
tesis etmeyi amaçlayan birçok düzenlemenin yapılması 
gerektiğine karar verilmiştir. Kadın ve erkek, insanlığın 
birbirinden ayrılamaz iki yarısıdır. Bu nedenle bir toplumda 
kadınların haklarının gelişmesi ve yaşam koşullarının 
iyileşmesi aslında dolaylı olarak herkesin refah ve mutluluk 
seviyesinin yükselmesi demektir. Elbette bu denklemin 
tersi de geçerlidir: Kadınlara tanınan hakların yetersizliği, 
herkesin hayatında ve giderek hayatın her alanında 
sorunlara neden olmaktadır. Bu zinciri takip ve tespit etmek 
için kadınların bizzat annelerimiz, eşlerimiz ve çocuklarımız 
olduğu gerçeğini hatırda tutmak yeterlidir. 
Hükümetimiz bu konuda daima fırsat eşitliği ilkesini 
gözeten bir bilinç ve duyarlılıkla hareket etmiş, Anayasa’nın 
10. maddesine 2004 yılında eklenen “Kadınlar ve erkekler 
eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini 
sağlamakla yükümlüdür.” ifadesine 2010 yılında “Bu 
maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak 
yorumlanamaz.” şerhini de getirerek, toplumdaki cinsiyet 
eşitsizliğinden kaynaklanan sorunları gidermek için bugüne 

kadar pozitif ayrımcılık kapsamında 
birçok düzenlemeyi hayata geçirmiştir. 
Bu vesileyle başta ülkemizin köklü 
kurumu PTT AŞ olmak üzere, 
devletimizin kadınların istihdamını 
arttırmaya ve çalışma koşullarını 
iyileştirmeye yönelik tedbirlerini 
gerek sosyal sorumluluk projeleriyle 
gerekse insan kaynakları politikalarıyla 
destekleyen bütün kurumlarımıza 
halkımız adına teşekkür ederim. 
Unutmamalıdır ki gerek savaşta gerekse 
barışta fedakârlık ve özveriyle çalışarak 
tarih boyunca yorulmadan umudun 
bayrağını geleceğe taşıyan Türk 
kadınının hakkı asla ödenmez.  

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun.   
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TARİH BOYUNCA VARLIKLARI, KİMLİKLERİ VE 
EMEKLERİYLE BİLİMDEN SANATA, SİYASETTEN SPORA 
KADAR HAYATIN HER ALANINDA İZ BIRAKAN KADINLAR, 
verimli bir üretkenlik ve fedakâr bir çalışkanlıkla toplumların 
geleceğini biçimlendirmişlerdir. Bizim tarih kitaplarımız da 
Orta Asya’dan Millî Mücadele yıllarına, Cumhuriyetin ilanından 
günümüze kadar, savaşta ve barışta kadınların gösterdiği 
olağanüstü gayretleri ve destansı kahramanlıkları anlatan 
sayfalarla doludur. 
Kadınlar bugün de iş hayatının içinde ve aile yapısının 
merkezinde yer almakta, iktisadi bakımdan ülkenin üretimine 
katkıda bulunurken bir yandan da gelecek nesillerin kimliğini 
inşa etmektedirler. Yalnızca bu gerçeklerin tespiti ve takdiriyle 
dahi kadına verilen değerin toplumların kültürel seviyesini ve 
uygarlık düzeyini gösteren bir kıstas olduğu bilincine ulaşmak 
kaçınılmazdır.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü ise kadınların toplumdaki yerinin ve 
öneminin takdiriyle gösterilecek bir duyarlılığı paylaşmanın yanı 
sıra, günün tarihsel bağlamı itibarıyla kadınların mevcut koşullarını 
iyileştirmek, sorunlarını gidermek ve taleplerini karşılamak 
için üstlenilecek sorumluluk ve üretilecek çözümlerin etraflıca 
düşünülmesinin bir kez daha altını çizen bir değere sahiptir.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak daima bu 
bilinçle hareket ediyor; devletimizin kadın istihdamını arttırmaya 
ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik tedbirlerini insan 
kaynakları politikalarımızla desteklemeye çalışıyoruz. Dünyanın 
önde gelen şirketleri arasında yer alma hedefimize doğru emin 
adımlarla ilerlerken, gün geçtikçe büyüyen teşkilatımızdaki kadın 
personel sayısının artmasından büyük memnuniyet duyuyor, hep 
birlikte dayanışma içerisinde çalışarak başarılarımıza yenilerini 
ekleyeceğimize yürekten inanıyoruz.
Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizi aydınlığa taşımak için 
yorulmadan çalışan bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.
Öte yandan, 18 Mart itibarıyla aziz milletimizin kadınıyla erkeğiyle, 
yaşlısıyla genciyle, hep birlikte istiklal ve istikbal mücadelesi 
verdiği I. Dünya Savaşı’nda türlü yokluklar ve imkânsızlıklar 
içinde kazandığımız büyük zaferin, Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 104. yılını kutluyoruz. 
Çanakkale Zaferi, “Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım” 

WOMEN; WHO HAVE LEFT THEIR MARK IN EVERY 
FIELD OF LIFE RANGING FROM SCIENCE AND ART 
TO POLITICS AND SPORTS WITH THEIR PRESENCE, 
IDENTITIES AND EFFORTS; have shaped the future of 
societies throughout history with their productivity and 
devoted labor. Our history books are filled with pages 
describing the extraordinary efforts and epic heroism of 
women in war and peace ranging from Central Asia and 
Anatolia during War of Independence to the proclamation of 
Turkish Republic and present day.
Today, women are playing an important role in business 
life and families, while contributing to the country's total 
production in economic terms and on the other hand they are 
building the identity of future generations. These facts help 
us realize that the value attributed to women is a criterion that 
shows the cultural level and the level of civilization of societies.
International Women's Day on March 8 is a time for 
emphasizing women's place and importance in society, as well 
as the time to think about the responsibilities to undertake 
and opportunities to provide in order to improve the current 
conditions, solve the problems and meet the demands of 
women.
As PTT AŞ, we try to support our state policies to increase 
women's employment rate and improve working conditions of 
women through our human resources policies. As we take firm 
steps towards our goal of being one of the leading companies 
in the world, we are very pleased to see that female employee 
rate in our organization is rising day by day and we believe that 
we will achieve new goals by working together in solidarity.
I would like to congratulate International Women's Day 
on March 8 of all women who work persistently for the 
development of our country with my deepest gratitude.
We celebrate the 104th anniversary of the Çanakkale Naval 
Victory that we had won thanks to the heroic struggle for 
independence carried out by all segments of the society despite 
various deprivations and impossibilities in World War I.
The Çanakkale Victory is unique in the sense that it proved the 
faith, the love of the country, the love of liberty and the superior 
courage of Turkish nation to the whole world all of which were 
symbolized in the line “What madman shall put me in chains! 

KENAN BOZGEYIK
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür / Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı

KENAN BOZGEYIK
Chairman of the Board and General Manager of PTT AŞ

Chairman of the Council of Administration of Universal Postal Union

diye haykırarak esaret zincirlerini parçalayan 
aziz Türk milletinin iman gücünü, vatan 
sevgisini , hürriyet aşkını ve üstün cesaretini 
bütün dünyaya gösteren, eşsiz bir zaferdir. 
Zaferi getiren “Çanakkale ruhu” ise hem 
tarih boyunca istiklalimiz ve istikbalimiz söz 
konusu olduğunda müracaat edeceğimiz 
bir ilham kaynağı hem de varlığımıza, 
birliğimize ve kimliğimize yönelik bütün 
tehdit ve tehlikelere birlik ve beraberlik 
içinde karşı koymamız gerektiğini ihtar 
eden manevi bir dayanak olmuştur.
Gerek I. Dünya Savaşı gerekse Millî 
Mücadele yıllarında bütün imkânlarıyla 
seferberliğe katılarak önemli vazifeler 
üstlenen Posta ve Telgraf Teşkilatımız, 
vatanımız için verilen her mücadelede 
daima milletimizin tarafında olmuştur ve 
bundan sonra da olmaya devam edecektir.
Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünde, 
bizlere bu vatanı ve bu destanı miras 
bırakan bütün kahramanlarımızı saygı, 
minnet ve rahmetle yad ediyorum.
Sevgi ve saygılarımla,

I defy the very idea!” of the Turkish 
National Anthem. 
The “Çanakkale spirit”, which brought 
victory, is both a source of inspiration 
that we will remember in the course 
of our independence and future 
throughout history, and a spiritual basis 
that warns us that we must resist to 
threats and dangers to our existence, 
our unity and our identity in unity and 
solidarity.
PTT, which undertook important 
missions by participating in the 
mobilization with all its means during 
both World War I and the War of 
Independence, has always been with our 
nation in every struggle for our country 
and will continue to be thereafter.
On the 104th anniversary of the 
Çanakkale Victory, I express my 
gratitude for heroes and martyrs and 
hope that mercy and grace of God will 
find them. 
Kind regards,

Message from 
General Manager

Genel Müdür
mesajı
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Ajanda 
Agenda

Başak Duru

TİYATRO

THEATRE

1

2

3

4ALICE
Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 
174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden 
biri haline gelen “Alice Harikalar Diyarında”, 
Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan 
Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal 
uyarlama olarak sahnede! Serenay Sarıkaya, 
Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim 
Selim ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı 
müzikal, dev sahne prodüksiyonuyla büyüleyici 
bir deneyim vadediyor. Güncel tarihler için: www.
zorlupsm.com

ALICE
One of the unique works of 
literature by Lewis Carroll 
and translated to over 174 
languages so far, “Alice 
in Wonderland” is now to 
become a contemporary 
musical, directed by Serdar 
Biliş and choreography 
by Beyhan Murphy. The 
casting includes Serenay 
Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis 
Arıkan, Şükrü Özyıldız, 
İbrahim Selim and Merve 
Dizdar. Alice promises a 
fascinating experience with 
its talented cast, immersive 
visual effects and stage 
production. For current 
dates: www.zorlupsm.com

1- KOLEKSİYONCU
Nerede? Erzurum DT Sahnesi
Ne zaman? 21-22-23 Mart 2019, Saat: 
19:30
Yazan: Hakan Boyav
Yöneten: Mehmet Yıldız 
Oyuncular: Mehmet Yıldız, Samet 
Talayman, Semiha Gürlevük

2- BEN ÖDÜYORUM
Nerede? Trabzon Haluk Ongan 
Sahnesi
Ne zaman? 15-16 Mart 2019, Saat: 
20:00
Yazan: Yves Jamiaque
Yöneten: Vladlen Alexandrov
Oyuncular: M. Ceyhun Gen, Elvan 
Saliha Karahasan, Emre Ön, Rümeysa 
Gülendam Sağlam, Ogün Kılıç, Ayşe 
Songül Natır

3- DÖRDÜNCÜ AY
Nerede? Antalya Haşim İşcan Kültür 
Merkezi
Ne zaman? 15-29 Mart 2019, Saat: 
20:00
Yazan: Björn Boström
Yöneten: K. Alpay Aksum
Oyuncular: Ferdi Dalkılıç, Esra Şen

4- KIŞ MASALI
Nerede? Ankara DT Büyük Tiyatro 
Ne zaman? 19, 22, 29 Mart 2019, Saat: 
20:00
Yazan: William Shakespeare 
Yöneten: Hakan Çimenser
Oyuncular: Mesut Turan, Ekin 
Tunçay Turan, Mehmet Demiralp, 
Füsun Günuğur, Gökçe Yurtsal, 
Faruk Günuğur, Bilal Gürdere, H. 
Çağrı İlikoğlu, Emre Erçil, Selin 
Kahraman, Koray Alper, Koray Alper, 
Gizem Yönel, İsmet Tamer, Duygu 
Biçer, Bengü Atar, Sercan Çelik

1- KOLEKSİYONCU
Where? State Theater Venue in 
Erzurum
When? 21-22-23 March 2019, at 
19:30
Written by: Hakan Boyav
Directed by:  Mehmet Yıldız 
Cast: Mehmet Yıldız, Samet 
Talayman, Semiha Gürlevük

2- BEN ÖDÜYORUM
Where? Haluk Ongan Venue in 
Trabzon
When? 15-16 March 2019, at 20:00
Written by: Yves Jamiaque
Directed by: Vladlen Alexandrov
Cast: M. Ceyhun Gen, Elvan Saliha 
Karahasan, Emre Ön, Rümeysa 
Gülendam Sağlam, Ogün Kılıç, 
Ayşe Songül Natır

3- DÖRDÜNCÜ AY
Where?  Haşim İşcan Cultural 
Center in Antalya
When?  15-29 March 2019, at 20:00
Written by: Björn Boström
Directed by: K. Alpay Aksum
Cast: Ferdi Dalkılıç, Esra Şen

4- KIŞ MASALI
Where? Grand Theater of Ankara 
State Theater 
When?  19, 22, 29 March 2019, at 
20:00
Written by:William Shakespeare 
Directed by: Hakan Çimenser
Cast: Mesut Turan, Ekin Tunçay 
Turan, Mehmet Demiralp, Füsun 
Günuğur, Gökçe Yurtsal, Faruk 
Günuğur, Bilal Gürdere, H. 
Çağrı İlikoğlu, Emre Erçil, Selin 
Kahraman, Koray Alper, Koray 
Alper, Gizem Yönel, İsmet Tamer, 
Duygu Biçer, Bengü Atar, Sercan 
Çelik
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KİTAP

BOOK

111 SORUDA HAYVAN HAKLARI
Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Av. 
Ahmet Kemal Şenpolat’ın kaleme aldığı 
“111 Soruda Hayvan Hakları”, Okuyan Us 
Yayınları etiketiyle raflarda… HAYTAP’ın 
kitap satışından elde ettiği tüm geliri 
federasyon projelerine aktaracağı kitapta, 
şiddet uygulanan bir hayvan gördüğünüzde 
nasıl davranacağınızdan komşunuzun evcil 
hayvanınızı şikayet ettiğinde ne yapacağınıza 
dek uzanan sorulara yanıt veriliyor. 

111 SORUDA HAYVAN HAKLARI
Ahmet Kemal Şenpolat, attorney at law, is 
the president of Federation of Animal Rights 
(HAYTAP) and his latest book “111 Soruda 
Hayvan Hakları” is on the shelves thanks to 
Okuyan Us Yayınları. The book covers many 
legal aspects from where to apply when you 
witness an animal being tortured to what to 
do when your neighbor complains about your 
pet. HAYTAP will transfer all the income 
from this sale of this book to the federation 
projects.

SEMA’NIN SAĞLIKLI MUTFAĞI
“Gece başucunda keşkülle uyuyan, bir porsiyon İskender 
yemek için mesafeleri önemsemeyen, 27 yaşında Tip 
2 diyabet teşhisi konmuş genç bir kadının serüvenine 
hoş geldiniz.” diyor Sema Sumeli. Ve kitabında kendi 
deneyimlerinden yola çıkarak, mutfağınızı keyifli bir keşif 
alanı yapmanızı sağlayacak sağlıklı tarifleri paylaşıyor.

SEMA’NIN SAĞLIKLI MUTFAĞI
'Welcome to the adventures of a young lady who had 
been diagnosed with Type 2 diabetes at the age of 27, who 
had been sleeping with a milk and almond pudding at her 
bedside and did not care about the distance to go when 
she was offered a serving of İskender kebap' says Sema 
Sumeli. And based on her own experiences, she shares 
healthy recipes in her book that will make your kitchen a 
place for enjoyable discoveries.

KENDİYLE DOST OLMAK
Wilhelm Schmid “Kendiyle Dost Olmak” kitabında, 
kendimizle nasıl sağlıklı ve dostane bir ilişki 
kuracağımızın önemine vurgu yapıyor. İletişim 
Yayınları’ndan çıkan kitapta insanın, kendine dönük 
abartılı bir sevginin tehlikelerine kapılmadan sükûnetle 
kendisiyle meşgul olmasının, hayat yolunu çizmede 
nasıl değerli bir kaynak olabileceği gösteriliyor.

KENDİYLE DOST OLMAK
Wilhelm Schmid emphasizes the importance of how 
to establish a healthy and easy-going relationship with 
ourselves in his book ‘Kendiyle Dost Olmak’. In the 
book published by İletişim Yayınları, it is shown how 
a human being can be a valuable source in the path 
of life by engaging in himself with serenity without 
exerting himself the risk of an exaggerated self-love.

DÜNYANIN ÇİVİSİ
M. Özgür Mutlu’nun üçüncü 
öykü kitabı “Dünyanın 
Çivisi”, Sel Yayıncılık 
etiketiyle raflarda yerini 
aldı. Kitap, okuru gerçekle 
hayal gücünün karışıp 
birbiriyle bütünleştiği 
büyülü bir yolculuğa davet 
ederken hayali bariyerlerle 
beton duvarların, iradenin 
kısıtlarıyla somut engellerin, 
hayali kahramanlarla 
sıradan insanların, dünyanın 
mührüyle şehrin çöpünün iç 
içe geçtiği bir evren kuruyor. 

DÜNYANIN ÇİVİSİ
M. Özgür Mutlu's third story 
book ‘Dünyanın Çivisi” 
is on the shelves with the 
label of Sel Yayıncılık. The 
book invites the reader to a 
magical journey where dream 
and reality walk hand in hand. 
The book creates a universe 
in which the concrete walls 
and imaginary barriers, the 
constraints of the will and the 
concrete obstacles, imaginary 
heroes and the ordinary 
people, the seal of the world 
and the city's garbage are 
intertwined.

1

2

3

4
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İNCESAZ
“İkinci Bahar” ve “Ekmek Teknesi” dizilerinin yanı 
sıra çıkardığı albümlerle adından söz ettiren İncesaz, 
büyüleyici tarzıyla Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor. 
Repertuarında dünden bugüne eskimeyen şarkıları da 
bulunduran İncesaz’ı dinlerken zamanda yolculuğa 
çıkmış gibi hissediyorsunuz. 
Nerede? MEB Şura Salonu, Ankara
Ne zaman? 17 Mart, 20:00

İNCESAZ
In addition to the music 
they composed for TV series 
‘İkinci Bahar' and 'Ekmek 
Teknesi', İncesaz made a huge 
fanbase with their albums. 
They will mesmerize their 
fans in Ankara with their 
charming style. Their playlist 
containing timeless classics 
makes you feel like you have 
been travelling through time.
Where? Assembly Hall of 
Ministry of Education in 
Ankara
When? March 17, at 20:00

1- TEOMAN
Geçmişten bugüne en sevilen 
şarkılarıyla Teoman, Ankaralı 
hayranlarıyla buluşuyor. 
Nerede? Congresium, Ankara
Ne zaman? 23 Mart, 21:00

2- MOR VE ÖTESİ
Türkiye’nin en başarılı rock 
gruplarından biri olan Mor ve 
Ötesi, İzmir’de!
Nerede? Ooze Venue, İzmir
Ne zaman? 29 Mart, 23:00

3- LEVENT YÜKSEL
Levent Yüksel, Jolly Joker 
Antalya'da sevenleriyle 
buluşuyor.
Nerede? Jolly Joker, Antalya
Ne zaman? 23 Mart, 22:00

4- YENİ TÜRKÜ
Dillere marş olan şarkılarıyla 
Yeni Türkü, Adana’da sahne 
alıyor.
Nerede? Hayal Kahvesi, Adana
Ne zaman? 29 Mart, 22:00

1- TEOMAN
Teoman, will meet with his 
fans in Ankara and sing them 
his most popular songs.
Where? Congresium in 
Ankara
When? March 23, at 21:00

2- MOR VE ÖTESİ
Mor ve Ötesi, one of the 
leading bands in the rock 
music scene of Turkey will be 
in Izmir!
Where? Ooze Venue in Izmir
When? March 29, at 23:00

3- LEVENT YÜKSEL
Levent Yüksel will meet with 
his fans in Antalya Jolly 
Joker.
Where? Jolly Joker in 
Antalya
When? March 23, at 22:00

4- YENİ TÜRKÜ
Yeni Türkü will be on stage 
in Adana with their timeless 
songs.
Where? Hayal Kahvesi in 
Adana
When? March 29, at 22:00
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SERGİ

EXHIBITION APHRODISIAS
Türkiye’nin uluslararası standartlara sahip 
ilk fotoğraf sanatçısı müzesi olma özelliğini 
de taşıyan Ara Güler Müzesi’nin yeni 
sergisi “Aphrodisias”ı 31 Ağustos’a kadar 
gezebilirsiniz. Serginin ana gövdesini Ara 
Güler’in UNESCO Dünya Miras Liste’sine 
girmiş olan Geyre Köyü ve civarında çekmiş 
olduğu fotoğraflar oluşturuyor. Sergide 
ayrıca, Ara Güler’in Aphrodisias ile ilgili 
orijinal karanlık oda baskıları, fotoğraflarla 
ilgili uluslararası süreli yayınlar ve ajanslarla 
yazışmaları da yer alıyor. 
www.aragulermuzesi.com

ZİYARET SAATLERİ
Salı-Cumartesi: 10.00-19.00
Pazar: 10.00-19.00

APHRODISIAS
You can visit the exhibition 
‘Aphrodisias’ until August 31 in 
Ara Güler Museum, Turkey's first 
internationally acclaimed museum 
dedicated to a photography 
artist. The main body of the 
exhibition is composed of the 
photographs taken by Ara Güler 
in and around Geyre Village, 
which has been included in the 
UNESCO World Heritage List. 
The exhibition also includes Ara 
Güler's original darkroom prints 
on Aphrodisias, international 
periodicals on photography and 
correspondence with agencies. 
www.aragulermuzesi.com

VISITING HOURS
Tuesday to  Saturday: 10.00-19.00
Sunday: 10.00-19.00



Bitinya Krallığı, 
Roma, Selçuklu, 

Bizans ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 
izlerini taşıyan bir 

kentteyiz. Her köşesi 
geçmişten bir sayfa 

gibi… Tarihi İpek 
Yolu’nun üzerinde 

bulunmasıyla 
ticaret, külliyeleriyle 
eğitim, camileri ve 
türbeleriyle ibadet, 
çarşı ve hanlarıyla 
alışveriş, Karagöz 

ve Hacivat’ı ile 
sanat, dağları, 

gölleri ve şifalı su 
kaynaklarıyla doğa, 
müzeleriyle kültür, 
merkezi ve yakın 
yerleriyle turizm, 

İskender Kebabı ve 
kestane şekeriyle bir 
lezzet kenti Bursa… 

We are in a city that bears the 
traces of Kingdom of Bithynia, 
Roman Empire, Seljuk Empire, 

Byzantine Empire and 
Ottoman Empire. Every corner 

is like a page turned from 
the past. Bursa is a hub in 

many respects: a commercial 
hub thanks to its location 

on the historic Silk Road; an 
educational hub with many 

educational complexes from 
Ottoman era; a holy city with 
its mosques and tombs; a city 
for shopping with its bazaars 

and inns; a city of art for being 
the hometown of Karagoz and 
Hacivat, famous shadow play 

characters; a city of nature 
with its mountains, lakes and 
natural hot springs, a cultural 

hub with its museums, and 
a tourist spot with the city 

center and other surrounding 
places to visit, a gourmet city 

with the famous Iskender 
kebab and chestnut sweet.
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GRAND MOSQUE OF BURSA
Built between 1396-1400 by Bayezid I, the mosque 
is considered to be the most distinguished one 
with its 20 domes. Grand Mosque is a unique 
and iconic structure in Bursa with its minbar in 
which the Solar System is depicted, its artisanal 
mihrab ornaments by painter Tevfik Pasha and 
the calligraphic paintings that can easily be a part 
of a calligraphy museum. Please do stand in the 
courtyard of the mosque for a moment and take 
a deep breath under the shade of the minarets 
extending to the sky.

THE MURADIYE COMPLEX
We were deeply impressed by the Muradiye 
Complex. We were hosted by art historian Mrs. 
Rukiye Özdemir Şimşek, the supervisor of 

ULU CAMİ
1396-1400 yılları arasında Yıldırım Bayezid 
tarafından yaptırılan cami, 20 kubbesiyle ulu 
camilerin en gelişmişi sayılıyor. Güneş Sistemi’nin 
betimlendiği minberi, Ressam Tevfik Paşa’nın 
ellerinden çıkan mihrap süslemeleri, hat müzesini 
andıran gösterişli hat tablolarıyla Ulu Cami, Bursa
denildiğinde akla ilk gelen simge yapılardan biri. 
Caminin avlusunda bir anlığına durup, gökyüzüne 
uzanan minarelerin gölgesinde soluklanmayı 
unutmayın. 

MURADİYE KÜLLİYESİ
Bursa gezimiz sırasında en etkilendiğimiz 
noktalardan biri oldu Muradiye Külliyesi. Bursa 
Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nin 
Sorumlusu, Sanat Tarihçisi Rukiye Özdemir 

Bursa Muradiye Quran and Manuscript 
Museum. The more she gave information 
about the history of the complex and the 
system of education in that period, the 
better we realized the important role the 
complex had played in the past. There 
are 14 student rooms in the complex 
where only selected students had been 
educated. This was an institution where 
all costs were covered and students 
had focused only on their education. 
Both religious curriculum and positive 
sciences were taught. Students who had 
received a diploma in an educational 
system which corresponded to today's 
high school-university education were 
appointed to high levels of bureaucracy 
in the state. We can hear the peaceful 
music coming from a reed flute that 
echoes on the walls of the complex while 
visiting the rooms. The open space 
outside the rooms where manuscripts, 
books and objects of the period are 
exhibited is called “hayat” (veranda). 
Today its top is covered, but it used to 
be open during the Ottoman era which 

Şimşek’in misafiri oluyoruz. 
Külliyenin tarihi, o dönemki eğitim 
sistemi hakkında bilgiler dinledikçe 
külliyenin geçmişte ne kadar 
önemli bir rol oynadığını anlıyoruz. 
Sadece seçilmiş öğrencilerin eğitim 
gördüğü külliyede 14 öğrenci 
odası bulunuyor. Tüm masrafların 
karşılandığı, öğrencilerin sadece 
eğitime odaklandığı bir kurummuş 
burası. Dini ve pozitif bilim eğitimi 
verilirmiş. Günümüzün lise-
üniversite eğitimine karşılık gelen 
bir sistemle eğitim veren külliyede 
icazet (diploma) alan öğrenciler 
devletin önemli kademelerine 
alınırmış. Külliyenin duvarlarında 
yankılanan ney sesinin müthiş 
huzur veren atmosferinde odaları 
geziyoruz. El yazmaları, kitaplar, 
döneme ait eşyaların sergilendiği 
odaların dışındaki açık alana 
“hayat” adı veriliyor. Bugün üstü 
kapalı, ancak Osmanlı evlerinin 
mimarisinde olduğu gibi eskiden 
açık alanmış. Hava ile temasa o 

Volkan YalçınBaşak Duru

Muradiye Külliyesi
The Muradiye Complex
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dönem çok önem veriliyormuş. 
Girişin hemen karşısında yer 
alan bölüm ise ulemanın ders 
verdiği dershaneymiş. Hem 
müze hem de özel günlerde 
etkinliklerin düzenlendiği 
külliyeyi gezi rotanıza mutlaka 
almalısınız. 

TOPHANE SAAT KULESİ
Tophane Bölgesi’nde 
konumlanan kulenin 
bulunduğu alanda Osman 
Gazi ile Orhan Gazi’nin 
türbeleri yer alıyor. Eskiden 
burada bir yangın gözleme 
kulesi varmış. Zaman içinde 
bu kule değişime uğrayarak 
7 katlı, 89 basamakla çıkılan 
bugünkü halini almış. Sultan II. 
Abdülhamid tarafından 1905’te 
yapımı tamamlanan kulenin 
bulunduğu parkta yer alan çay 
bahçesinden Bursa’yı panoramik 
izleyebilirsiniz.

BURSA KALESİ
Şehrin en turistik noktalarından 
biri olan Tophane bölgesinde 
konumlanan kale, görkemiyle 
tarihe meydan okuyor. Bursa’nın 
kurucuları sayılan Bitinyalılar 
tarafından MÖ 2. yüzyılda 
yapılan kale, pek çok kez onarım 
görmüş. Evliya Çelebi’nin 
“Seyahatname”sinde de söz ettiği 
kale bugün; Saltanat Kapısı, Yer 
Kapı, Tahtakale Kapısı, Fetih 
Kapısı, Zindan Kapısı ve Kaplıca 
Kapısı olmak üzere altı kapı ile 
14 burçtan oluşuyor. Bizim gibi 
dolunayın olduğu bir akşama 
denk gelirseniz kalenin tepe 
noktasına çıkıp kentin ışıklarını 
izleyebilirsiniz.

is in line with the architectural practices of that period. Contact with 
air was crucial in that era. The section right across the entrance was 
the classroom where the ulema lectured. Both the museum and the 
complex where events are organized on special occasions should be 
in your itinerary.

TOPHANE CLOCK TOWER
In the Tophane neighborhood where the tower is located lie the 
tombs of Osman Gazi and Orhan Gazi. There used to be a fire watch 
tower. This tower has undergone several changes in time and now 
it has 7 storeys where you need to climb 89 steps to reach the top. 
The construction of the tower was completed during the reign of 
Abdulhamid II. You can enjoy a panoramic view of Bursa from the tea 
garden in the park where the tower is located.

BURSA CASTLE
Located in Tophane district, one of the city's most popular tourist spots, 
the castle stands there in all its glory. The castle was built in the 2nd 
century BC by the Kingdom of Bithynia, which is considered as the 
founder of Bursa and had been repaired many times. The castle, which 
was mentioned in Evliya Çelebi’s travelogue ‘Seyahatname’, has 14 towers 
and six gates, namely Saltanat Gate, Yer Gate, Tahtakale Gate, Fetih 
Gate, Zindan Gate and Kaplıca Gate. If you come across a full moon like 
we did, you can reach to the top of the castle and watch the city lights.

ORHAN CAMİİ
İlk olarak caminin çevresindeki oturma alanlarında 
güneşli havanın keyfini çıkaran Bursalılar görüyoruz. 
Ulu Cami ile Koza Han’ın yanında konumlanan 
Orhan Camii, 1339 yılında ters T formunda yapılmış. 
Moloz taşı ve tuğlalarla örülen cami, Osmanlı 
mimarisinin özelliklerine sahip. Rivayete göre Karagöz 
ile Hacivat da caminin yapımında görev almış. 
Karşısındaki terastan bu manzarayı izliyoruz. Ardından 
bahçesindeki 400 küsur yaşındaki çınar ağacının 
yanına gidiyoruz. Çınar, bir dönem camide müezzinlik 
yapan kişinin aynı zamanda bu çınarın kovuğunda 
eskicilik yapması sebebiyle “Eskici Baba Çınarı” olarak 
da anılıyor. 

ATATÜRK MÜZESİ
Çekirge Caddesi üzerindeki müze, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Bursa ziyaretlerinde kaldığı köşk. İki katlı 
olan bu zarif görünümlü ahşap evin ilk katında kabul 
salonu ile yemek salonu, ikinci katında ise yatak odası, 
çalışma odası ve limonluk bulunuyor. Cumhuriyet’in 
50. yılında müzeye dönüştürülen köşkteki eşyaların 
tamamı, Atatürk’ün kullandığı özel eşyalar olması 
sebebiyle önem taşıyor. 

ORHAN MOSQUE
First, we see inhabitants of Bursa, who enjoy the 
sunny weather in the sitting benches around 
the mosque. Orhan Mosque, located next to 
The Grand Mosque of Bursa and Koza Han, 
was built in 1339 in the form of an inverted T. 
The mosque, which was built with rubble stones 
and bricks, has the characteristics of Ottoman 
architecture. Rumor has it that Karagoz and 
Hacivat also worked in the construction of 
the mosque. We are watching the view from 
the opposite terrace. Then we proceed to the 
400-year-old plane tree in its garden. One of the 
muezzins of the mosque in the past was a rag-
and-bone man, as well and he was practicing it 
in the hole of this plane tree after which the tree 
was also known as “The Plane Tree of the Old 
Rag-and-Bone Man”. 

ATATÜRK MUSEUM
The museum on Çekirge Street is the pavilion 
where Mustafa Kemal Atatürk stayed during his 
visits to Bursa. On the first floor of this elegant-
looking wooden house with two floors, there is a 
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Atatürk Müzesi 
Atatürk Museum

Orhan Camii

Tophane Saat Kulesi

Bursa Kalesi
Bursa Castle
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BURSA ARKEOLOJİ MÜZESİ
Atatürk Evi’nin hemen karşısındaki Kültür Park’ın 
içinde yer alan müze, bizi doğanın 
kucağında zamanda yolculuğa çıkarıyor. Müzede 
15 milyon yıl öncesine ait fosiller ile Paleolitik 
Çağ, Neolitik Çağ ve Doğu Roma döneminin 
sonunu kapsayan bir yelpazede arkeolojik eserleri 
görebilirsiniz. 30 bin parçalık koleksiyondaki 
birtakım eserler ise müzenin bahçesinde 
sergileniyor. 

BURSA KENT MÜZESİ
Atatürk heykelinin arkasında konumlanan müze, 
iki binadan oluşuyor. Sağdaki binada Bursa’nın 
8500 yıllık tarihine ışık tutan eserler sizi bekliyor. 
Özellikle müzenin bodrum katında yer alan El 
Sanatları Çarşısı gerçekten etkileyici. Bölgedeki el 
sanatı ve zanaat çeşitliliğini burada görebilirsiniz. 
Ardından ikinci binadaki süreli ve sürekli sergileri 
gezmeyi unutmayın. 

KARAGÖZ MÜZESİ
Bu müze her yaşa hitap etse de, özellikle çocukları 
getirmenizi öneririm. Müzede Karagöz ve 
Hacivat’ın dışında farklı gölge oyunu tasvirlerinden 
örnekler, oyunlarda kullanılan müzik aletleri, 
yerli ve yabancı kukla tiyatrolarından kuklalar 
meraklısını bekliyor. Müzede aynı zamanda belirli 
günlerde gösteriler de düzenleniyor. 

TOFAŞ ANADOLU ARABALARI MÜZESİ
Kullanılmayan ipek fabrikasının Tofaş’a tahsis 
edilmesiyle açılan müzede, Bursa’daki araba 
sanayinin 2600 yıllık geçmişini görebilirsiniz. 
Tekerleğin icadından günümüz arabalarına uzanan 
bir perspektifte misafirlerini karşılayan müzenin 
bahçesi ise 350 çeşit bitkisiyle botanik parka 
benziyor. Bahçe aynı zamanda fotoğraf tutkunları 
için de önemli bir adres. 

BOTANİK PARK
Merkezdeki hareketlilikten sıkılanlar için Botanik 
Park tam bir kaçış noktası. 400 bin m²’lik alan 150 
farklı türden 8 bin ağacın yanı sıra binlerce bitki 

türüne ev sahipliği yapıyor. 12 km yürüyüş ve koşu 
yolu, bisiklet yolu ve göletler yer aldığı parktaki 
ördek ve kazların poz vermeye alışık olduklarını 
görünce şaşırmayın. Parkta bisiklet kiralayabilir, 
kafe ve restoranlarda yemek yiyebilirsiniz. Bir de 
günbatımına denk geldiyseniz, doğanın renklerine 
hayran kalmanız işten bile değil!

İNKAYA ÇINARI
Uludağ yolu üzerindeki İnkaya Çınarı, kentin 
en eski çınarlarından biri. 600 yaşındaki çınarın 
yüksekliği 35 metre. Ağacın altındaki çay 
bahçesine oturduğunuzda ulu çınarın sanki 
kollarıyla sizi sarıp sarmaladığını hissediyorsunuz. 
Çınarın yer aldığı İnkaya Köyü’nün kahvaltısı 
ve gözlemesinin ünlü olduğunu belirtmeden 
geçmeyeyim.

dining hall and a reception hall. A bedroom, a study 
room and a glass house are on the second floor. On 
the 50th anniversary of the Turkish Republic, the 
pavilion was converted into a museum and all the 
items in the pavilion are especially of great value 
because they are all belongings of Atatürk. 

BURSA MUSEUM OF ARCHAEOLOGY
Located in the Culture Park, opposite the Atatürk’s 
House, the museum takes us to a journey through 
time at the heart of the nature. In the museum, you 
can see archaeological artifacts dating from 15 
million years ago covering the Paleolithic Age, the 
Neolithic Age and the end of the Eastern Roman 
period. The collection contains 30 thousand pieces 
and a selection from them are exhibited in the 
garden of the museum.

CITY MUSEUM OF BURSA
Located behind the Atatürk statue, the museum 
consists of two buildings. The building on the 
right contains historical artifacts which shed light 
on the 8500-year history of Bursa. Especially the 
Handicraft Bazaar in the basement of the museum 
is really impressive. Here you can see the diversity 
of handicrafts and crafts in the region. Do not miss 
the temporary exhibitions in the second building.

KARAGOZ MUSEUM
Although this museum caters to all ages, I would 
suggest that you bring children in particular. 
Apart from Karagöz and Hacivat, the museum 
offers examples of different shadow plays, musical 
instruments used in plays, puppets from domestic 
and foreign puppet theaters. The museum also 
organizes shows on certain days.

TOFAŞ MUSEUM OF ANATOLIAN CARS
You can see the 2600-year history of the automotive 
industry in Bursa. The museum building was once 
a silk mill. The garden of the museum, which meets 
its guests in a perspective extending from the 
invention of the wheel to today's cars, resembles a 
botanical park with 350 species of plants. Its garden 
is a center of attraction for keen photographers.

BOTANICAL PARK
If you are fed up with the hustle and bustle of 
the city center, Botanic Park is your place to be. 8 
thousand trees of 150 different species are grown 
on an area of 400 thousand m². Do not be surprised 
when you see the ducks and geese in the park 
where you will find 12 km-long walking trail and 
running track, cycling paths and ponds. You can 
rent bicycles in the park and dine in cafes and 
restaurants. You will be mesmerized by the colors 
of nature during sunset!

THE PLANE TREE OF INKAYA
You will see one of the oldest trees in the city on 
the way to Uludag. The height of the 600-year-old 
plane tree is 35 meters. When you give a break for 
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İSKENDER KEBAP
Gelelim dillere destan İskender Kebap’a… Çevre illerden sadece bu lezzeti tatmak 
için gelenlerin olduğunu duymuşsunuzdur. İskender’in mucidi olan İskender 
Efendi’nin namı ülke dışına kadar taşmış ve bu lezzet tescillenmişken, bize de sadece 
deneyimlemek kalıyor. Şefle olan kısa sohbetimizde klasik olarak işin sırrını soruyoruz. 
Et, tereyağı, yoğurt, pide hepsi Bursa’dan özel olarak seçiliyormuş. Bu yüzden 86 yıldır 
lezzetin değişmediğini söylüyor. Atatürk Caddesi’ndeki Mavi Dükkan’ın önündeki 
sıra sizi korkutmasın. Hangi gün ve saat olursa olsun, kapıdaki kuyruk eksik olmuyor. 
Beklemeye değer mi? Kesinlikle değer! Bursa’nın meşhur lezzetini bu tarihi çatı altında 
mutlaka deneyin. Tayyare Kültür Merkezi Yanı, Atatürk Cad. No:60 Osmangazi 

İSKENDER KEBAB
And here comes the legendary 
Iskender kebab…You might 
have heard that there are 
people coming to Bursa 
from the surrounding cities 
just to have a taste of this 
famous kebab. Now that 
Iskender Efendi, the creator 
of Iskender, has gained a 
worldwide reputation and the 
taste of Iskender kebap has 
been certified, all you should 
do is sit and eat. We ask the 
chef the secret of the success 
of this incredible kebab like 
many other people do. The 
ingredients including meat, 
butter, yogurt, pita bread 
are all exclusively procured 
from Bursa. He claims that 
this is why its taste has never 
changed for 86 years. Please do 
not be bewildered by the queue 
in front of the Blue Shop on 
Atatürk Street. You better get 
used to it because it is always 
there no matter when you go. 
Is it worth the wait? Definitely! 
Try this reputable taste of 
Bursa in its historical venue.

Seyyah 
Voyager

Volkan YalçınBaşak Duru

IRGANDI ÇARŞILI KÖPRÜSÜ
Şehir geziniz sırasında karşılaşacağınız bu 
köprünün bir tabloyu andıran görüntüsü, 
ziyaret etmeniz için ilk neden oluyor. 1442 
yılında yapılan köprü, dünyanın ilk çarşılı 
köprüsü olma unvanına sahip. Depremler ve 
işgal sonrası zarar gören dükkanlar onarılarak 
günümüzdeki formuna kavuşmuş. Çini 
sanatçısı, dokumacı, takı ve tespih tasarımcısı, 
ney imalatçısı gibi sanatçıların atölyelerini 
gezebilir, alışveriş yapabilirsiniz.

KOZA HAN
Ulu Cami ile Orhan Camii arasında kalan Koza 
Han, Bursa’daki hanların en ünlüsü. Öyle ki 
2008 yılında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 
de Bursa gezisi sırasında hem alışveriş hem de 
yemek için uğradığı bir nokta burası. 1490’da 
yapılan 95 odalı hanın avlusunda Türk kahvesi 
ya da simit-çay keyfi yapmak adetten. Bölgeye 
özgü ipeklilerden almak isterseniz bu han yine 
en doğru adreslerden biri. 

a sip of tea under the shadow of the tree, you feel 
like the big old plane tree affectionately wraps its 
branches around you. Please keep in mind that 
the breakfast and pancakes of Inkaya village are 
both very famous.

IRGANDI ÇARŞILI BRIDGE
The stunning view of it is a good enough reason 
to see this bridge. The bridge, built in 1442, is 
the world’s first bridge with a bazaar. After many 
earthquakes and occupation, damaged shops 
have been repaired and today, workshops of 
artists including a tile artist, a weaver, a jeweler, a 
rosary designer and a reed flute manufacturer are 
awaiting you.

KOZA HAN
Koza Han, located between the Grand Mosque of 
Bursa and Orhan Mosque, is the most famous of 
the inns in Bursa. Even Elizabeth II, the Queen of 
England, visited Koza Han during her Bursa trip 
for both shopping and dining. You can indulge 
yourself with Turkish bagel-tea combination or 
with a cup of Turkish coffee in the courtyard of 
this 95-room inn which was built in 1490. If you 
are into silk fabric, this is the right place to be.

PERVANE
Muradiye Külliyesi’nden çıktığımızda 
tesadüfen gördük Pervane’yi; tesadüf diye bir 
şey olmadığına inansam da. Kapının önünde 
şekerleme yapan Maya karşıladı bizi. Sonra da 
bir dönem kitabının içine girdik sanki. Sobası, 
rahat koltukları, kitapları, yüksek tavanı, asma 
katı, eski objeleri, misafirperverliği ve kahve 
kokusuyla sizi sarıp sarmalayan bir mekan 
burası. Mantı ve köfte dışında menüde pek 
çok seçenek bulunuyor. Üstelik kahvaltısı 
da pek meşhurmuş. Pervane’nin bende 
yarattığı hissiyat “ev” oluyor. Çocukmuşum, 
bayram ziyaretinde ananemin evine gitmişim. 
Güzel yemekler yemişim, üstüne paşa çayı 
içmişim ve az sonra sobanın kenarında 
uyuyakalacakmışım gibi… Muradiye Mah. 2. 
Murat Cad. No:28 Osmangazi

PERVANE
When we left the Muradiye Complex, we saw Pervane by chance; even if I 
believe there's no such thing like coincidence. We were greeted by Maya 
which was taking a nap in front of the door. And then we were in a different 
era. Surrounded by its stove, its comfortable chairs, its pile of books, its high 
ceiling, its mezzanine and its old objects, it felt like we were being held in the 
arms of its hospitality and the smell of coffee. There is a wide selection of 
food including manti, the Turkish ravioli, and meatballs. Besides, its breakfast 
is said to be very well-known. It felt like home in Pervane. Like I was a kid and 
I went to my grandparents' home during the Eid. Like I had good food, I had 
my warm tea on top of it, and soon I would be falling asleep near the stove.

Kozahan

Irgandı Çarşılı Köprüsü
Irgandı Çarşılı Bridge
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COFFEE

Yemen'den üçüncü dalgaya

From Yemen to third wave

Neredeyse her köşebaşında üçüncü 
dalga bir kahveci, sabahları ellerinde 
kahve termoslarıyla yürüyen insanlar, 
sosyal medya paylaşımlarında baş aktör; bir 
fincanın 40 yıllık hatırı derken kahve efsanesi 
aromasıyla dünyayı sarmaya devam ediyor

You can see a third-wave coffee shop nearly on every corner…
People walk around with their thermos bottles full of morning 
coffee…The leading actor in social media posts… A cup of Turkish 
coffee will be remembered for 40 years…The legend of coffee 
continues its global journey led by its sweet aroma

Bir varmış bir yokmuş. 
Etiyopya’nın Kaffa’sında bir keçi 
çobanı varmış. Çoban, keçilerin 
kahve ağacının meyvesini 
yedikten sonra hareketlendiklerini 
fark etmiş. Kendisi de deneyip 
sevmiş ve böylece kulaktan 
kulağa yayılmış bu efsane. Masal 
bu ya, yüzyıllar önce kahve 
buradan İran’a, Türkiye’ye, Mısır’a, 
Kuzey Afrika’ya, Avrupa’ya 
uzanmış ve dünya kocaman bir 
kahve fincanı şeklini almış. 
Peki, bu topraklardaki kahve 
serüveni nasıl gelişmiş? Osmanlı 
İmparatorluğu, kahveyle 
Yemen’de tanışıp, oradan 
İstanbul’a getirtir. Çok itibar 
edilen bir içecek olan kahve 
bir çeşit hiyerarşi de yaratır 

Once upon a time there was a goatherd 
in Kaffa of Ethiopia. The goatherd 
noticed that goats started jumping 
around after they ate coffee cherry. He 
himself tried the same and loved it. This 
is the legend that was spread by word of 
mouth. Iran, Turkey, Egypt, North Africa 
and Europe were the following stops 
during the coffee’s journey and if you 
draw lines between these stops, it will 
reveal the shape of a coffee cup! At least 
that is how the fairy tale ends…  
So how did coffee’s story unfold on this 
land of ours? The Ottomans had seen 
the coffee in Yemen for the first time and 
brought it to Istanbul. Coffee, which was 
a highly respected drink then, created 
a kind of hierarchy in the empire. The 
coffee, which used to be popular only 
among the elite, became accessible by 
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biçimine göre değişiklik gösteriyor. Amerikan 
usulü kavurma, orta dereceli bir kavurma işlemi 
ve bunun sonunda çekirdekler kestanemsi bir 
renk alıyor. Viyana usulü, orta ile koyu arasında bir 
kavurma işlemiyken Fransız usulü kavurma koyu 
bir kavurma derecesi olup kahve çekirdeklerinin 
rengini koyu kahverengiye çeviriyor. İtalyan usulü 
ise en koyu kavurma derecesi. Bu işlem sonunda 
çekirdek koyu kahverengi, parlak ve yağlı bir yüzey 
kazanıyor. 
Kahvenin dört ana türü var: Arabica, Robusta, 
Liberica ve Excelsa. Arabica en bilinen ve en 
çok tüketilen kahve çekirdeği türü. Asit oranı 
düşük olduğu için aromatik ve lezzetli. Robusta, 
Arabica’nın iki katı kafein oranına sahip. Odunsu 

imparatorlukta. Önceleri yalnızca elit kesimin 
ulaşabildiği kahve, zamanla bunu aşar ve halk 
arasında büyük ilgi görür. Kahvehanelerin açılması 
da kahvenin yaygınlaşmasına tekabül eder. Halk, 
artık evleri dışında toplanmaya ve kahve eşliğinde 
uzun sohbetler etmeye başlar. Bir süre sonra kahve 
yasaklanmaya çalışılır ama nafile; ocaklarda kahve 
ateşi yanmaya devam eder. 

DÖRT ANA TÜRÜ VAR
Kahve çekirdeği çiçekleri beyaz, hoş kokulu bir 
ağacın kirazı andıran meyvesinden elde ediliyor. 
Meyveler önce kurutuluyor, ardından kabukları 
ayrılıyor. Kavrulup, işlem gördükten sonra ise içime 
hazır hale geliyor. Kahvenin rengi ve tadı kavurma 

moderate roasting process, whereby the beans 
take on a chestnut-like color. While the Viennese 
roasting process is a medium to dark roasting 
process, French roasting is a dark roasting degree 
and turns the color of the coffee beans into dark 
brown. The Italian style is the darkest degree of 
roasting. At the end of this process, coffee bean’s 
surface becomes dark brown, shiny and oily.
There are four main types of coffee: Arabica, 
Robusta, Liberica and Excelsa. Arabica is the best-
known and widely consumed type of coffee bean. 
It is aromatic and delicious because its acidity is 
low. Robusta beans contain twice as much caffeine 
as Arabica beans. It is not preferred by high quality 
coffee producers due to its woody taste but it is 

everyone in time and gained enormous popularity. 
The opening of coffeehouses corresponds to the 
increasing popularity of coffee. People started to 
gather outside their homes and had long chats 
accompanied by cups of coffee. After a while, 
consumption of coffee was tried to be banned but it 
was in vain; coffee kept on boiling on stoves.

FOUR TYPES OF COFFEE ROASTS
The coffee bean is derived from the cherry-like 
fruit of a fragrant tree with white flowers. Fruits are 
dried first, then the shells are separated. After being 
roasted and processed, it is ready to be consumed. 
The color and taste of coffee vary according to 
the roasting style. American style roasting is a 

FUN FACTS
• The most traded product after 
petroleum.
• It was consumed as a drink for 
the first time in Yemen in 15th 
century.
• Provides employment for more 
than 250 million people worldwide.
• Per capita coffee consumption in 
Turkey is 400 g.
• Caffeine is actually an 
unpleasant ingredient.
• 42 coffee beans are required for 
a cup of espresso.
• Coffee is not grown in Turkey.
• Leading countries in coffee 
production are Brazil, Vietnam, 
Colombia, Indonesia and Ethiopia.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
• Petrolden sonra ticareti en çok yapılan ürün.
• İçecek olarak ilk kez 15. yüzyılda Yemen’de tüketilmiş. 
• Dünyada 250 milyondan dan fazla kişiye istihdam sağlıyor.
• Türkiye'de kişi başına düşen kahve tüketimi 400 gr.
• Kafein gerçekte tatsız bir madde.
• Bir fincan espresso için 42 adet kahve çekirdeği gerekiyor.
• Türkiye'de kahve yetişmiyor.
• Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Endonezya ve Etiyopya 
kahve üretiminde iddialı ülkeler.

Başak Duru
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lezzetinden dolayı kaliteli üreticiler 
tarafından tercih edilmiyor 
ama ucuz olduğu için kahve 
harmanlarına katılıyor. Bu 
iki kahve arasındaki fark, 
yetiştirildikleri yükseklik 
farkı… Liberica içilme amacıyla 
değil, sahip olduğu kafeinden 
dolayı yalnızca ilaç sektöründe 
kullanılmak için yetiştiriliyor. 
Excelsa ise çok yoğun aromalı olması 
sebebiyle sadece harman kahvelerin 
içindeki aromayı güçlendirmek için eser 
miktarda kullanılıyor.
Ara türlere gelince…  Brezilya kahvesi, kaliteli, 
lezzetli ve içimi sert. Kenya kahvesi, keskin bir 
asiditeye sahip, meyvemsi. Kolombiya kahvesi, 
yumuşak içimli ve fındıksı. Kosta Rika kahvesi, 
kuvvetli asiditesinden dolayı sert. Demli çay 
seviyorsanız, bu tür size göre. Cava kahvesi, düşük 
asiditesiyle yumuşak içimli. Guatemala kahvesi ise 
baharatlı ya da floral asiditeye sahip.

ÜÇÜNCÜ DALGA BİR İYİLİK AKIMI
Kahveseverler genelde kahve tercihleri konusunda 
tutucu oluyor. Kahvesini Brezilya’dan alan Türkiye 
ise farklı tatlara yeni yeni alışıyor. Bunda elbette 

used in coffee blends due to 
its relatively cheaper price. 

The difference between 
these two types of coffee 
comes from difference of 
altitudes they are grown. 
Liberica is not grown for 
drinking purposes, it is used 

in pharmaceutical industry 
due to its high caffeine 

content. Excelsa is used only 
for strengthening the aroma in the 

blended coffees due to its very intense 
aroma. And here come the intermediate 
species… Brazilian coffee is a kind of high 
quality, tasty and strong coffee. Kenyan coffee 
has a strong acidity and fruity aroma. The 
Colombian coffee feels soft to drink and has 
a nutty aroma. Costa Rican coffee is known 
to be a strong one with strong acidity. If you 
love strong and dark tea, this is the right type 
of coffee to have. Java coffee is easy to drink 
thanks to its low acidity. Guatemalan coffee 
has spicy or floral acidity.

THIRD WAVE PHILANTHROPY
Coffee-enthusiasts are usually conservative 

YEMEN KAHVESİ
Yemen, ürettiği kahvenin 
hemen hemen tamamını 

ihraç ediyor. Yemen 
kahvesinin, zengin asiditeye 
sahip, baharatlı, çikolatamsı 
bir tadı var. En sevilen türü 
ise çok pahalı olan Matari 

kahvesi.

YEMENI COFFEE

Yemen exports almost 

all of its coffee harvest. 

Yemen coffee has a spicy 

and chocolatey flavor with 

strong acidity. The most 

popular type is Matari coffee 

which is very expensive. 

Türk kahvesi, 

sunumu ve 

UNESCO onaylı 

pişirilişiyle ayrı 

bir konsepte 

sahip. Çok ince bir 

şekilde öğütülen 

bu kahve, telvesiyle 

ikram edilen tek 

kahve türü. 

Turkish 
coffee has a 

distinguished 

concept with its 

presentation 

and brewing 

style certified 

by UNESCO. 

This very finely 

ground coffee 

is the only type 

of coffee to be 

served with 

coffee grounds.

Başak Duru
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üçüncü dalga kahvecilerin 
açılmasının payı büyük. 
Dünyada kahveye saygı 
döneminin başlaması olarak 
tanımlanan üçüncü dalga akımı, 
çekirdeğin yetiştirilmesinden 
fincana geldiği ana kadar 
tüm aşamaların en iyi 
şekilde yapılması anlamına 
geliyor. Bu akımın özünde, 
doğaya ve emeğe saygı 
duruşu var. Kısaca yağmur 
ormanlarının korunmasından 
işçilerin çalışma şartlarının 
iyileştirilmesine uzanan bir 
perspektifte iyi bir amaca 
hizmet eden bir akım. Dünyada 
durum böyleyken ülkemizde 
üçüncü dalga akımı halen 
istenen seviyeye gelemedi. 
Kahve tutkunları yeni nesil 
kahvecilerin bilgi sahibi 
olmamasından yakınıyor. 
Kahvenin hangi çekirdekten 
üretildiği, hangi yükseklikte 
yetiştiği, nasıl kavrulduğu, hangi 
işlemlerden geçtiği konularında 
cevap alamıyorsanız, o 
kahvecinin henüz dünyadaki bu 
akımı tam olarak anlamadığını 
söyleyebiliriz.

about their coffee preferences. Turkey 
usually imports coffee from Brasil 
and is getting used to different tastes 
very recently. The third wave coffee 
shops popping here and there have 
an undeniable share in the raising 
popularity of new types of coffee. The 
third wave, which is defined as the 
beginning of the period of respect for 
the coffee in the world, means that all 
stages of coffee production starting from 
growing it on trees to pouring it into the 
cup are carried out on a best effort basis. 
You can feel this moment of respect 
for nature and labor at the very heart of 
this movement. In short, this movement 
serves a good purpose in a perspective 
that extends from the protection of 
rainforests to improving the working 
conditions of workers. While this is 
the case in the world, the third wave 
coffee movement in our country has not 
reached the desired level, yet. Coffee 
enthusiasts complain about the lack 
of knowledge of the new generation of 
coffeeshop owners. If a third wave coffee 
enthusiast does not know about the type 
of coffee beans, at which altitude the 
coffee beans are grown, the way they are 
roasted and what processes it has gone 
through; he has a long way to go.

EN PAHALI 
KAHVE

Kopi Luwak kahvesi; 
Sumatra, Cava, Bali 

ve Endonezya’da 
elde ediliyor. Misk 

kedisi, olgun kahvenin 
meyvesini yiyip 

sindirerek tohumlarını 
dışkıyla atıyor. Bu 

çekirdek ya da tohumlar 
kuruduktan sonra 

toplanıyor. Bir fincanı ise 
yaklaşık 40 Dolar.

THE MOST 
EXPENSIVE 

COFFEE
Kopi Luwak coffee is 

obtained in Sumatra, 
Java and Bali of 

Indonesia. It is a coffee 
that includes partially 

digested coffee cherries, 
eaten and defecated by 

the Asian palm civet. 
The cherries or beans 

are collected after they 
get dried. One cup of it 

costs about $ 40. 

Kopi Luwak

Başak Duru
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Türkiye'nin köklü kuruluşu PTT AŞ, hizmet ağını 
genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Adana, Aydın, 
Batman, Balıkesir, Çankırı, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, 
Ankara, Samsun, Ordu, Şanlıurfa, Van, Trabzon, Konya, 
Denizli, Gümüşhane, Malatya, Tokat, Niğde, Kayseri ve 
Edirne PTT işyerleri hizmete açıldı. Bir dünya markası 
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen PTT AŞ, 2023 
yılına kadar işyeri sayısını 15 bine ulaştırmayı hedefliyor.

PTT AŞ, Turkey's well-established institution, continues 
to expand its service network. Workplaces in Adana, 
Ankara, Denizli, Edirne, Kahramanmaraş, Kayseri, 
Kırklareli, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa and Tokat were 
put into service between December 15, 2018 and January 
15, 2019. PTT AŞ, which has been taking firm steps to 
become a global brand, aims to increase the number of its 
workplaces to 15,000 by 2023.

PTT, TÜRKİYE'NİN 
HER YERİNDE
PTT: All around Turkey

Ankara-Sincan Şubesi

Balıkesir-Kuvayi Milliye Şubesi

Batman-Batman Üniversitesi Şubesi

Balıkesir-Cumhuriyet Şubesi

Ankara-Sincan Office

Balıkesir-Kuvayi Milliye Office

Batman-Batman University Office

Balıkesir-Cumhuriyet Office

“Executive Coordination Meeting” was held in 
Afyonkarahisar in the first quarter of 2019 with the 
participation of PTT's management team and 81 
provincial chief executives. The three-day meeting 
series, which started on February 7, 2019, was attended 
by Mr. Enver İskurt and Dr. Ömer Fatih Sayan, both 
of whom are deputy ministers of Transport and 
Infrastructure, and Mr. Mustafa Tutulmaz, Governor 
of Afyonkarahisar. Transport and Infrastructure 
Minister Mr. M. Cahit Turhan, who was connected to 
the meeting via video conference, stated that PTT A.Ş. 
was able to renew itself in the changing and evolving 
conditions of the technology and information age 
thanks to the confidence and experience of the years 

passed, and it did us proud with its activities in and 
outside Turkey. Deputy Minister Dr. Ömer Fatih Sayan 
emphasized the connection between history and 
experience in his speech on the second day of meeting 
series and stated that PTT A.Ş. is one of the first brands 
that comes to mind when it comes to experience and 
corporate memory. General Manager of PTT A.Ş. Mr. 
Kenan Bozgeyik stated that PTT A.Ş. aims to be one of 
the top ten postal services provider in the world and 
added, “We will achieve our goals by combining our 
179 years of experience with good faith and hard work” 
in his closing speech. The meeting series, which lasted 
for three days, ended with the presentation of the 
awards to the top ten chief executives of 2018.

PTT AŞ YÖNETİM KOORDİNASYON 
TOPLANTISI YAPILDI

PTT AŞ yönetim kadrosu ve 81 il başmüdürünün 
katılımıyla “Yönetim Koordinasyon Toplantısı” 2019 
yılının ilk çeyreğinde Afyonkarahisar’da gerçekleşti. 
7 Şubat 2019 tarihinde başlayan üç günlük toplantı 
dizisine, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları 
Enver İskurt ile Dr. Ömer Fatih Sayan ve Afyon Valisi 
Mustafa Tutulmaz da katıldı. 
Toplantıya video konferans ile bağlanan Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, açılış konuşmasında 
PTT AŞ’nin geride bıraktığı yılların verdiği tecrübeden 

PTT’s Executive Coordination 
Meeting Was Held

kaynaklanan güvenle, teknoloji ve bilgi çağının 
değişen ve gelişen şartları içinde kendini yenilemeyi 
başardığını ifade ederken, faaliyetleriyle de hem yurt 
içinde hem de yurt dışında göğsümüzü kabarttığını 
söyledi. Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, ikinci 
gün yaptığı konuşmasında tarih ve tecrübe arasındaki 
bağlantıyı vurgularken, PTT AŞ’nin köklü tarihi 
dolayısıyla tecrübe ve kurumsal hafıza denince akla 
gelen ilk markalardan biri olduğunu ifade etti. 
Toplantının kapanış konuşmasını yapan PTT AŞ 

Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, dünyada 
en büyük 10 posta operatöründen biri 
olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, 
“179 yıllık tecrübemizi, inanç ve çalışma 
azmi ile birleştireceğiz ve hedeflerimize 
ulaşacağız” dedi. Üç gün boyunca devam 
eden toplantı dizisi, 2018 yılında ilk 10’a 
giren başmüdürlere ödüllerinin takdim 
etmesiyle sona erdi.
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Kamu İç Denetçileri Derneği, İç Denetim Koordinasyon 
Kurulu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliği 
ile düzenlenen konferans “Değişen Dünyada Dönüşen 
Denetim 4D” teması ile gerçekleşti.
Konferansta “Gelişen Dünyada Değişen Yönetim 
İhtiyaçları ve Yönetimin Denetimden Beklentileri” 
sunumunda konuşan, PTT A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, denetimde 
bağımsızlık ilkesi kavramının önemine vurgu yaparak 
şu ifadeleri kullandı: “Denetimdeki en büyük eksiklik, 
emrinizdeki kişinin sizi denetlemesidir. Emrinizdeki 
kişiler sizin eksikliklerinizi ortaya koyamaz. Böyle bir 
durumda denetimde ‘bağımsızlık’ ilkesinden de söz 
edemeyiz. Dünya markası hedefi sadece kar elde etmekle 
mümkün değildir; denetlenebilmeniz gerek. Uluslararası 
normlara uyuyor muyuz bu süreçte buna odaklanmalıyız.”
Kurumsal yönetim anlayışı ile birlikte denetim 
anlayışında da köklü değişikliklere gidildiğini kaydeden 
Bozgeyik, “Yöneticiler açısından yol gösterici, rehberlik 
edici, sistem ve süreçlerde iyileşmeye ve gelişme 
amacına hizmet edici, dijital dönüşüme ayak uydurabilen 
denetim sistemi muhakkak ki en çok tercih edilen sistem 
olacaktır.” diye konuştu.

The conference was organized under the 
theme ‘transformation of audit in a changing 
world’ with the collaboration of Public Internal 
Auditors' Association, the Internal Audit 
Coordination Council and Social Sciences 
University of Ankara. Mr. Kenan Bozgeyik, 
Chairman of the Board and General Manager of 
PTT A.Ş., emphasized the importance of concept 
of independence in auditing in his presentation 
with the title ‘Changing Management Needs in 
the Developing World and the Expectations of 
the Management from Audit Function’ and said, 
“The major deficiency in the audit function is the 
lack of auditing of the team captain by the team 
members. People in your team cannot reveal 
your deficiencies. In this case, we cannot speak 
of the principle of ‘independence’ in audit. The 
goal to be a global brand is not achieved only 
by maximizing profits; you need accountability. 
We need to focus on whether we are in line with 
the international norms". Mr. Bozgeyik, who 
noted that the auditing function is undergoing 
fundamental changes thanks to the corporate 
governance approach, said, "the most favorable 
audit system for the executives will surely be the 
guiding and supportive one that will enhance 
the system and processes for a better and 
developed organization, and can keep up with 
the digital transformation. 

1. ULUSLARARASI KAMU İÇ DENETİM 
KONFERANSI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

1st 
International 
Public 
Internal Audit 
Conference was 
held in Ankara
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25 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen Bayburt Baksı Müzesi 
Konulu Pul İmza Töreni ve Türk Halk Müziği Konseri, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonunda 
gerçekleşti. 
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik imza töreninde yaptığı konuşmada, PTT’nin daima 
“hayatı kolaylaştırmak” ilkesiyle vatandaşa hizmet ettiğini 
vurgulayarak; “PTT, yoğun mesaisiyle faaliyet gösterdiği 
alanlarda insanımızın ihtiyacını karşılamış, her dönemde çağın 
gereklerini takip ederek ülkemize birçok yenilik getirmiştir. 
PTT olarak, topluma sunduğumuz ürün ve hizmetlerin yanı sıra; 
kültür, sanat ve spor alanlarında da birçok faaliyet yürütüyoruz” 
dedi. Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanı Naci Ağbal ise PTT'nin bu pul ile Baksı Müzesi'ni tarihe 

ve hafızalara kazıyacağını belirterek, 
“Bu yüzden çok kıymetli bir faaliyet 
gerçekleştirildi. Benim için Baksı 
Müzesi hayatı her yönüyle yaşayan 
bir mekân. Esasen bir yaşam müzesi. 
İftihar ettiğimiz Baksı Müzesi'nin 
PTT tarafından böyle bir lansmana 
konu edilmesinden dolayı büyük 
gurur duyduk” ifadelerini kullandı.

Bayburt Baksı Müzesi Konulu Pul İmza Töreni ve 
Türk Halk Müziği Konseri

Signing Ceremony for Stamp with Baksı Museum Print and Turkish 
Folk Music Concert 

The Signing Ceremony for Stamp with Baksı 
Museum Print and Turkish Folk Music Concert 
were held on Feb. 25, 2019 at the Presidential 
Symphony Orchestra Concert Hall. In his speech 
at the signing ceremony, Mr. Kenan Bozgeyik, 
Chairman and CEO of PTT AŞ, emphasized that 
PTT has always served citizens with ‘making 
life easier’ principle and added, “PTT meets 
the needs of our people in the relevant fields 
and has introduced many innovations to our 
country in accordance with the requirements 
of the era. As PTT AŞ, we are active in culture, 
art and sports in addition to the products and 
services we offer to the public.” Speaking at the 
ceremony, Mr. Naci Ağbal, Head of the Strategy 
and Budget Department of Presidency, stated 
that this stamp of Baksı Museum will help the 
museum’s image be imprinted on people’s 
brains thanks to the collaboration between 
PTT AŞ and Baksı Museum and added, “This 
collaboration is of great value to me. Baksı 
Museum is like a living organism. A museum 
of life, to be honest. We felt very proud that 
Baksı Museum, our favorite, carried out such a 
nice collaboration with PTT AŞ.”

PTT A.Ş., which aims to deliver banking services to each and every location in Turkey 
in the framework of facilitating intensive work schedule and enhancing customer 
satisfaction in order to provide high quality service to the public, implemented a 
new regulation to increase the daily withdrawal limit of PTT ATM’s. According to the 
regulation, the upper withdrawal limits for a personal account and a retirement check 
account will be TL 5,000 separately, starting from January 28, 2019. Previously, the upper 
limits were TL 1,500 for a personal account and TL 2,500 for a retirement check account.

Bankacılık hizmetlerini Türkiye’nin her noktasına ulaştıran ve müşteri 
memnuniyetini artırırken çalışma yoğunluğunu azaltmayı, böylece topluma 
daha kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen PTT AŞ, Pttmatik’lerden para 
çekme üst limitini artırmaya yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 
Düzenlemeye göre, öncesinde 1.500 TL olan özel (gerçek) kişi hesabı para 
çekme üst limiti ve 2.500 TL olan emekli kişi hesabı para çekme üst limiti, 
28.01.2019 tarihinden itibaren 5.000 TL olacak şekilde yeniden düzenlendi.

PTTBank limiti artırdı PTT Bank increased the limit
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Folk dances that combine people's 
feelings, thoughts, clothes and music, 
and reflect the spirit of each region, will 
give their colors to our stamps via PTT 
A.Ş. The ‘Zeibek’ figure that belongs to 
folk dances of Western Anatolia and 
‘Seimen’ figure that belongs to folk 
dances of Central Anatolia were both 
portrayed by miniature art. They have 
been printed on the stamp which has 
been put into circulation on February 
5, 2019. The stamp is available with 
dimensions of 36x52 mm for TL 2x2, and 
the first day envelope with dimensions 
140x210 mm is available for TL 5.50 in 
PTT offices, on www.filateli.gov.tr web 
site and via philately mobile application.

Stamp exhibitions with the theme “Valentine's Day” were held in Istanbul, Ankara 
and Izmir between February 11, 2019 and February 15, 2019. Additionally, there is a 
25% discount for all APS Courier, Postal Cargo and Cargo shipments by individual 

customers between January 12, 2019 and April 30, 2019.

PTT AŞ’DEN “HALK OYUNLARIMIZ”  
KONULU ANMA PULU

PTT’den ‘Sevgililer Günü’ Pul Sergileri ve  
‘14 Şubat Sevgililer Günü’ İndirimi

Halkın duygularının, düşüncelerinin, giyiminin ve müziğinin 
birleşmesiyle bir bütün olan ve her yörenin ruhunu yansıtan halk 
oyunlarımız PTT AŞ ile pullarımızı da renklendiriyor.
Sebai zeybeği oyunu figürlü “Zeybek”, Hüdayda oyunu figürlü 
“Seğmen” oyunlarımızın minyatür sanatıyla resmedilmesi ile 
hazırlanan anma pulu 5 Şubat 2019 tarihinde tedavüle çıkarıldı.

36x52 milimetre 
boyutundaki anma pulu 
2x2 TL bedelle, söz 
konusu pula ait 140x210 
milimetre boyutundaki 
ilk gün zarfı ise 5,50 TL 
bedelle PTT işyerlerinde, 
www.filateli.gov.tr 
adresinde ve filateli cep 
uygulamasında satışa 
sunuldu.

PTT AŞ tarafından, 2019 yılı pul sergi planı kapsamında 
11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve 

İzmir’de sevgililer günü temalı pul sergileri düzenlendi.
Ayrıca PTT AŞ, 12 Ocak 2019 - 30 Nisan 2019 tarihleri 

arasında bireysel göndericilere ait tüm APS Kurye, 
Posta Kargosu ve Kargo gönderilerine mevcut Posta ve 

Telgraf Ücret Tarifesi üzerinden %25 oranında indirim 
uygulamakta. 

PTT AŞ issues stamp with the theme "Our Folk Dances"

PTT’s Stamp Exhibitions and Discount Campaign for ‘Valentine's Day’

PTT’den “Baksı Müzesi» Konulu Anma Pulu
Commemorative Stamp from PTT on behalf of “Baksı Museum”

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı özel 
ödülüne layık 
görülen ve Avrupa 
Konseyi’nden 2014 
Müze Ödülü’nü 
alan Bayburt Baksı 
Müzesi de PTT 
AŞ tarafından 
yayımlanan pullar 
arasında yerini aldı. 
PTT AŞ, "Baksı 
Müzesi” konulu 
anma pulunu 2019 
yılı Pul Emisyon Programı kapsamında 25 Şubat 
2019 tarihinde tedavüle sundu. İçerisinde “Baksı 
Müzesi (Bayburt)" konulu iki değerli anma pulu, 
ilk gün zarfı, pul baskılı posta kartı, seri numaralı 
anma bloğu ve seri numaralı pul baskılı posta kartı 
yer alan portföy, PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.
tr adresinde ve filateli mobil uygulamasında 35 TL 
bedelle satışa sunuldu.

The Baksı Museum 
in Bayburt, which was 
awarded with special 
prize of the Ministry of 
Culture and Tourism 
and 2014 Museum 
Award by the European 
Council, became 
the next institution 
imprinted on a stamp 
by PTT AŞ.
PTT AŞ launched 
the commemorative 
stamp on behalf of 

“Baksı Museum” under the 2019 Stamp Emission Program 
on February 25, 2019. The portfolio which includes two 
valuable commemorative stamps on behalf of “Baksı Museum 
(Bayburt)”, the first day envelope, a postcard with a printed 
stamp, a commemorative block with a serial number and 
a postcard with a printed stamp and a serial number, is 
available in PTT offices, ‘www.filateli.gov.tr’ website and filateli 
mobile application for TL 35.

PTT AŞ launched a commemorative stamp on behalf of 
'Göbeklitepe' on February 28, 2019. ‘Göbeklitepe Stamp 
Exhibition’ was held at the Headquarters of Şanlıurfa 
Metropolitan Municipality between February 28, 2019 and 
March 3, 2019.
In order to contribute to the publicity of Göbeklitepe, 
which is known as the zero point in time and is a UNESCO 
World Heritage Site, PTT AŞ launched a portfolio which 
includes two valuable commemorative stamps on behalf of 
‘Göbeklitepe’, a commemorative block with a serial number, 
the first day envelope, a postcard with a printed stamp, and 
a postcard with a printed stamp and a serial number. The 
portfolios are available in PTT offices, ‘www.filateli.gov.tr’ 
website and filateli mobile application for TL 28.

PTT’den “Göbeklitepe” Konulu Anma 
Pulu ve “Göbeklitepe Pul Sergisi” 
'Göbeklitepe' Stamp and 'Göbeklitepe Stamp 
Exhibition' from PTT

PTT AŞ “Göbeklitepe” konulu anma pulunu 28 
Şubat 2019 tarihinde tedavüle sundu. “Göbeklitepe 
Pul Sergisi” ise 28 Şubat - 3 Mart 2019 tarihleri 
arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Merkez 
Binası’nda düzenlendi. PTT AŞ tarafından, tarihin 
sıfır noktası olarak anılan ve UNESCO Dünya Miras 
Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’nin tanıtımına 
katkı sağlamak için “Göbeklitepe” konulu iki 
değerli anma pulu, seri numaralı anma bloğu, ilk 
gün zarfı, pul baskılı posta kartı, seri numaralı 
pul baskılı posta kartı ve bu ürünlerin içerisinde 
yer aldığı pul portföyü hazırlandı. Portföy PTT 
işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli 
mobil uygulamasında 28 TL bedelle satışa sunuldu.
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In this context, the National Electronic Notification System 
Project, established and operated by PTT AŞ, was put into use as 
of January 1, 2019. The information needed to create an address 
under the law has been requested:

•  from the relevant public institution or organization,
•  from the Ministry of Interior in respect of local administrations,
• f rom the relevant state economic enterprise,
•  from the relevant publicly owned partnership,
•  from Ministry of Customs and Trade, in terms of companies 
and cooperatives,
•  from the professional body or its upper body that has the 
characteristics of the relevant public institution,
•  from the Notaries Union of Turkey,
•  from Turkey Bar Association, and the creation of addresses will 
be provided through the same channel.

In accordance with the existing laws and regulations, the 
information of commercial legal entities has been requested 
from the Ministry of Trade and the E-Notification addresses will 
be determined in bulk by PTT AŞ After the announcement of 
the Ministry on the accounts, notification messages are being 
sent to the mentioned addresses following the activation of 
E-Notification accounts by the account holders. Thus, these 
accounts are collectively created by the National Electronic 
Notification System and there is no need to make any sort 
of application to any PTT Center or PTT Branches. Hence, it 
should not be counted on the instructions and speculations that 
the accounts should be opened via PTT Headquarters and box 
offices until January 31. Notifications will not be sent online 
but by physical means to the address holders until Electronic 
Notification Addresses are activated by address holders. 

Bu kapsamda, PTT AŞ tarafından kurulan ve işletilen Ulusal 
Elektronik Tebligat Sistemi Projesi 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 
devreye alınmıştır. Kanun kapsamında adres oluşturulması için 
gerekli bilgiler; 
 
4 İlgili kamu kurum veya kuruluşundan,
4 Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından,
4 İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden,
4 İlgili kamuya ait ortaklıktan,
4 Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığından,
4 İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst 
kuruluşundan,
4 Türkiye Noterler Birliğinden,
4 Türkiye Barolar Birliğinden istenmiş olup, adreslerin 
oluşturulması yine aynı kanal üzerinden sağlanmaktadır.  

Bu doğrultuda, mevcut kanun ve yönetmelik gereği ticari tüzel 
kişiliklerin bilgileri de Ticaret Bakanlığı’ndan talep edilmiş 
olup, gelen bilgiler doğrultusunda E-Tebligat adresleri PTT 
AŞ tarafından toplu olarak açılmaktadır. Bakanlık tarafından 
hesaplarla ilgili duyuru yapılmasının ardından, hesap 
sahiplerince E-Tebligat hesaplarının aktif hale getirilmesi ile 
tebligat iletileri söz konusu adreslere iletilmektedir. Böylece söz 
konusu hesaplar, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi tarafından 
toplu olarak oluşturulmakta olup herhangi bir PTT Merkezi 
veya Şubelerine başvuru yapılmasına gerek kalmıyor. Bu 
nedenle 31 Ocak’a kadar PTT Merkez ve gişelerinden hesapların 
açılması gerektiğine dair duyum ve yönlendirmelere itibar 
edilmemelidir. Elektronik Tebligat Adresleri adres sahiplerince 
aktif edilene kadar, tebligat elektronik yolla değil PTT AŞ 
tarafından fiziksel yolla sahiplerine iletilmeye devam etmektedir.

Ulusal Elektronik Tebligat  
Sistemine Dair Açıklama

Announcement on National Electronic Notification System

15 Mart 2018 tarih ve 30361 Sayılı Resmî Gazete’ de 
yayımlanan 7101 Sayılı ‘’İcra ve İflas Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’ 

ile 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 7/A maddesi 
değiştirilmiş olup Ulusal Elektronik Tebligat 

Sistemi adıyla yeni bir uygulama devreye alındı

Law No. 7101 on “the Amendment to the Enforcement 
and Bankruptcy Law and Some Laws” published in the 
Official Gazette dated 15 March 2018 and numbered 
30361 amended the article 7/A of the Law No. 7201 on 
Notification and introduced a new application called 
the National Electronic Notification System
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In order to benefit from the incentive program, the 
beneficiary must be a Turkish citizen and must 
hold the right to receive social benefits. And the 
right holder shall submit a valid identification 
card and electricity bill to PTT, and the bill must 
belong to a residential subscriber. The incentive 
payments will be carried out via 5,000 PTT offices 
as of March 1, 2019 and the incentive amount, 
which is to be determined by the Ministry of 

Family, Labor and Social Services, will be deduced 
from the relevant bill. The right holders can 
benefit from incentive payments for the past three 
periods provided that they did not benefit from the 
incentive program in previous periods. Electricity 
consumption incentive amount per household 
will be determined with respect to the number of 
people in the household and the amount is said to 
be between TL 40 and TL 80.

Destek programından faydalanmak için hak sahibinin Türk vatandaşı olması, 
düzenli yardım almaya hak sahibi olması, hak sahibinin PTT’ye geçerli bir 
kimlik belgesi ve elektrik faturası ibraz etmesi ayrıca ödenecek faturanın 
mesken (serbest olmayan tüketici ya da son kaynak tedariki kapsamındaki 
tüketicilerin mesken abone grubuna ait faturaları) elektrik faturası olması 
gerekiyor. Ödemeler, 1 Mart 2019 tarihinden itibaren 5 bine yakın PTT iş 
yerinden yapılmakta olup, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 
belirlenen elektrik tüketim desteği tutarı kadar ise faturadan indirim 
yapılmaktadır. Önceki dönemlerde yararlanılmaması koşuluyla geçmişe yönelik 
üç dönem boyunca ödeme yapılabilmektedir. Destek ödemesinde hane başına 
elektrik tüketim desteği hanedeki kişi sayısına göre belirlenecek olup, destek 
miktarının 40 ila 80 TL aralığında olacağı bildirilmiştir.

Electricity Consumption Incentive for Needy Families

Muhtaç Ailelere Elektrik  
Tüketim Desteği

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 

Erdoğan’ın 8 Ocak’ta 
duyurduğu düzenli 
sosyal yardım alan 
ihtiyaç sahiplerine 

verilecek elektrik 
tüketim desteğinde 
ayrıntılar belli oldu.

Details were 
disclosed with 

regards to 
the electricity 
consumption 

incentive, which 
was announced by 

Mr. President Recep 
Tayyip Erdoğan 
on January 8, to 
be provided for 

needy families who 
enjoy regular social 

benefits. 
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“Hizmette kalite. Doğru bilgi. Tek adres.” 
“Quality in service. Accurate information. The one and only address.”

Dünya üzerinde tüm sektörlerin gelişim süreçleri, 
birey odaklı kalite anlayışına bağlı olarak 
gelişiyor. Bu durum ülkemizde de tüm iş kollarını 
etkileyerek, hızlı bir değişim sürecinin başlamasını 
ve bu yönde sektörel canlanmaları sağlıyor. 1840 
yılından günümüze uzanan köklü geçmişiyle 
müşterilerine, kaliteli hizmet vermeyi kendisine 
hedef seçen PTT AŞ,  posta, banka ve lojistik 
alanlarında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından 
takip ediyor. Bu bağlamda geniş işyeri ağı, yaygın 
PTTMatik’ler ve PTT Çağrı Merkezi ile hali hazırda 
müşterilerine her zaman ulaşabilme imkânı bulan  
PTT AŞ, hizmetlerini tanıtmak ve bilgilendirmek 
için yepyeni bir platform olan PTT TV projesini de 
hayata geçirdi. Hizmet çeşitliliğine her daim bir 
yenisini ekleyen PTT AŞ, kurumsal çalışmalarını 
ve faaliyetlerini PTT TV aracılığıyla da duyurarak, 
banka, posta ve lojistik alanında merak edilen her 
türlü bilgiye, kolay erişim imkanı sağlıyor.

E-Tanzim Ürünleri PTT 
Güvencesiyle Vatandaşla 
Buluşuyor
PTT AŞ güvencesiyle başlatılan proje kapsamında, 
tarım ürünlerinin vatandaşa ulaşması 
sürecinde yaşanan aracı hizmet 
ücretlerinin ortadan kaldırılması 
amaçlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Sayın M. Cahit Turhan tarafından 
yapılan açıklamada belirtildiği üzere, 
Enflasyonla Topyekûn Mücadele 
kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik 
fayda sağlamak amacıyla uygulamaya 
konulan tanzim satışları, Türkiye'nin Milli 
Pazaryeri Platformu 
www.epttavm.com ‘da başlatıldı.

Online Sales of Food Products Will 
Start with PTT Assurance
Within the scope of the project launched with the 
assurance of PTT AŞ, it is aimed to eliminate the 
intermediary service fees reflected in the price 

of food products. As stated by 
the Transport and Infrastructure 
Minister Mr. M. Cahit Turhan, 
sales of reasonably priced food 
products started within the 
framework of Full-Scale Struggle 
Against Inflation in order to 
provide economic benefits to our 
citizens and online sales started 
on Turkey's National Marketplace 
Platform www.epttavm.com.

The growing processes of all sectors in the world 
develop depending on the individual-oriented quality 
concept. This situation affects all business lines in 
our country and helps start a rapid change causing 
sectoral boom in the relevant direction. PTT A.Ş., 
which aims to provide high quality service starting 
from its date of establishment in 1840, closely follows 
global developments in postal services, banking 
and logistics. PTT A.Ş., working with the mission of 
offering its services to citizens any time needed, is 
not only accessible and reliable, but also makes the 
principle of leading innovation to become the main 
goal of its strategic planning. In this context; PTT A.Ş., 
which has several distribution channels including a 
wide network of branches, widespread PTT ATM’s 
and PTT Call Center to reach its customers whenever 
needed, has also launched a brand new platform, that 
is PTT TV project. PTT A.Ş., which always values 
diversity of information channels, adds a new platform 
to the existing ones that will be used to inform the 
public about corporate works and thus, people will 
be able to easily access all kinds of information in the 
fields of banking, postal services and logistics.
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Püf Noktası
Tips

Ütü masası örtüsünün altına koyacağınız alüminyum folyo sayesinde 
buruşuklukların üzerinden daha kolay geçebilirsiniz. Folyo ısıyı geriye, 
çamaşırlarınıza doğru yansıtır ve ütü yapmanızı kolaylaştırır.

Thanks to the aluminum foil that you will put under the ironing board 
cover, you can easily get the wrinkles out. The foil reflects the heat 
backwards to your clothes and makes ironing easier.

Bir kap suya bir avuç karanfil tanesi veya tarçın çubukları atın ve ocakta 
yarım saat ağır ağır kaynatın. Ya da bir fırın kağıdının üstüne bir-iki çay 
kaşığı toz baharat koyup fırının kapağını açık bırakarak, 30 dk boyunca 
110 derecede ısıtın. Her iki yöntemle de eviniz mis gibi kokacaktır.

Throw a handful of cloves or cinnamon sticks into a cup of water and 
boil slowly for half an hour on the stove. Or put one or two teaspoons 
of curry powder on a baking paper and heat it at 110 degrees for 30 
minutes, leaving the oven door open. Your home will be filled with a 
very nice smell.

Aynaları pırıl pırıl yapmak 
için bir bardak ölçüsünde 
koyu çay demleyin ve 
soğuttuktan sonra aynayı 
temizlemek için kullanın. 
Yumuşak bir bezi çayla 
ıslatıp aynayı silin. Sonra 
yumuşak ve kuru bir bezle 
kurulayın. 

To make the mirrors shine 
bright like a diamond, 
brew a cup of dark tea and 
use it to clean the mirror 
after cooling. Wet a soft 
cloth with tea and wipe 
the mirror. Then dry with 
a soft and dry cloth.

Bakır kap kacakları parlatmak için ketçap 
kullanabilirsiniz. Bakır yüzeyi ince bir ketçap 
tabakasıyla kaplayın. Duruma göre 5 ila 30 dakika 
bekletin. Ketçaptaki asit pasla reaksiyona girerek pası 
yok eder. Ardından kabı yıkayıp kurulayabilirsiniz. 

You can use ketchup to polish copper pots and pans. 
Cover the copper surface with a thin layer of ketchup. 
Let the ketchup soak for between 5 and 30 minutes. 
The acid in the ketchup reacts with rust and destroys 
it. Then you can wash and dry the pots and pans.

Dökme demir ızgara tavalarını ve wokları iyice 
yıkayıp kuruladıktan sonra kağıt havlu kullanarak 
bitkisel yağla yağlayın. Yağ, tavayı paslanmaktan 
korur ve tekrar kullanıma hazır hale getirir.

After cast iron pans and wok pans are thoroughly 
washed and dried, pour some vegetable oil on a 
piece paper towel and spread it on the surface of 
the pans. The oil acts as an anti-rust and makes 
the pots and pans ready for re-use.

Döşemelerden kedi 
tüylerini kolayca 
çıkarmak için lastik 
bulaşık eldiveni giyip, 
eldiveni ıslatın. Elinizi 
döşemeye sürdüğünüz 
zaman kedi tüyleri 
eldivene yapışacaktır. 
Ancak önce küçük bir 
alanda kumaşı test etmeyi 
unutmayın. 

To remove cat feathers 
easily from the 
upholstery, put on a 
rubber dishwashing glove 
and wet the glove. When 
you touch the floor with 
your hand, the cat feathers 
will stick to the glove. But 
don't forget to test the 
fabric of the upholstery in 
a small area first.

Ütünün ısısını koruyun
TO KEEP THE HEAT OF THE IRON 

Eviniz mis koksun
TO MAKE YOUR HOUSE SMELL NICE

Aynaları parlatın
TO POLISH THE MIRRORS

Bakır kapları parlatın
TO POLISH COPPER POTS 
AND PANS

Dökme tencereler için
FOR CAST POTS

Kedi tüylerini 
temizlemek için
TO CLEAN THE 
FEATHERS OF A CAT

Halıdaki izlerin üstüne madeni para sürterek 
kabartabilirsiniz. Kabarmazsa 5 cm uzaklıktan 
buharlı ütü tutun. İzlerin olduğu yerler 
nemlendikten sonra tekrar para sürerek 
kabartmayı deneyin. 

You can use the edge of a coin to lift carpet fibers 
back up. If you could not make it, steam away 
dents: Hold a steam iron 5 cm above the carpet. 
After the dents become damp try the edge of the 
coin once again to lift the fibers up.

Halıdaki izleri yok edin
TO GET RID OF CARPET DENTS

Turşu kavanozlarını tekrar kullanmadan önce 
kavanoza 1 lt su ile 1 çay kaşığı kuru hardal 
koyup, bir gece dinlendirin. Turşu kokusunun 
gittiğini göreceksiniz. 

Before re-using the mason jars, put 1 teaspoon of 
dry mustard with 1 liter of water into the jar and 
leave it like that for one night. Next day you will 
notice that no pickle smell is left in the jar. 

Şişelerdeki kokuları 
giderin
TO REMOVE 
ODOURS IN BOTTLES
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GENÇ

40 yıllık yorgancı
A Quiltmaker for 
40 Years:

İstanbul Emirgan’daki yorgancı 
dükkanında doğal malzemeler kullanarak 
el emeği ile üretim yapan 40 yıllık 
yorgancı ustası Ali Genç’i ziyaret ederek 
mesleklerinin geçmişi, bugünü ve geleceği 
üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdik

We had an interview with the quiltmaker 
Mr. Ali Genç who has been in this business 
for 40 years. He makes quilts by using 
natural materials in his shop located in 
Emirgan of Istanbul and he told us a 
lot about the past, present and future of 
quiltmaking

Volkan YalçınHüseyin Karadeniz

Mesleği 13 yaşında, Trabzon Maçka’da 
amcası yorgancı Asım Genç’in yanında 
öğrenmiş Ali Genç. Askerliğe kadar 
amcasının yanında mesleğe devam etmiş. 
Askerliğini yaptıktan sonra ise 1992’de 
İstanbul Emirgan’da yorgancılık yapan 
hemşerisi Ali Bey’in yanına gelmiş. İki yıl 
çalıştıktan sonra Emirgan’daki yorgancı 
dükkanını devralmış. 1992’den bugüne 
Emirgan’da yorgancılık yapmaya devam 
ediyor. Fabrikasyon üretimin yaygınlaşması 
ile el emeği yorgancılığın giderek azaldığını 
söyleyen Ali Genç, eski iş yoğunluğunun 
olmadığını üzülerek belirtiyor.

SAĞLIK PROBLEMLERİ 
ÇOĞALDIKÇA EL EMEĞİ ÜRÜNLERE 
TALEP ARTIYOR
Elyaf kullanımının artmasının pamuk ve 
yünle üretim yapan zanaatkarların işlerini 

At the age of 13, Ali Genç learned quiltmaking 
from his uncle Mr. Asım Genç, who is also 
a quiltmaker from Maçka of Trabzon. He 
continued to work with his uncle until his 
military service. After completing the military 
duty, he came to Emirgan of Istanbul in 1992 
and started to work with his fellow countryman 
Mr. Ali. After working here for two years, he 
took over the quiltmaking business in Emirgan 
and he has been doing it ever since. Mr. Genç 
says that hand-made quiltmaking business 
is shrinking due to the increase in the mass 
production of quilts and the orders for new 
quilts fall day by day.

DEMAND FOR HAND-MADE 
PRODUCTS RISES AS HEALTH 
PROBLEMS INCREASE
Mr. Genç says that the increase in the use 
of fiber in quilts has a negative effect on the 
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YORGANCILIK ZANAATI YOK OLMA 
TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA
Yorgancı Ali Genç’in İstanbul’a geldiğinde ustası 
olan ve dükkanını ona devreden Ali Bey de 
katılıyor sohbetimize ve “Geçmişte her semtte 
üç ya da dört yorgancı varken şimdi sadece bir 
tane kaldı” diyerek mesleklerinin geçmişten 
bugüne geldiği tehlikeli durumu paylaşıyor. 
Emirgan’daki yorgancı dükkanı 1969 yılında Ali 
Bey’in babası tarafından açılmış ve bugüne kadar 
doğal malzemelerden el emeği üretim yapmayı 
hiç bırakmamış. 50 yıllık yorgancı dükkanının 
bugüne kadar ulaşabilmesi, köklü bir geleneğe 
ve İstanbul’un her semtinden müşterilerin tercih 
ettiği bir geçmişe sahip olması ile mümkün 
olabilmiş.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER DAHA DAYANIKLI, 
SAĞLIKLI VE HESAPLI…
Doğal malzemelerden üretilen el emeği ürünlerinin 
sağlık açısından önemini “Kışın üşütmez, yazın 
terletmez” diye özetleyen Ali Bey, eski yün ve pamuk 

olumsuz etkilediğini söyleyen Ali Genç, 
eski kuşak insanların el emeği yorgancı 
ürünlerinin değerini bildiklerini 
fakat yeni kuşakların tamamen 
doğal malzemeler ile üretilen el 
emeği ürünlere gereken önemi 
vermediklerini ifade ediyor.
Yeni kuşakların yaşları ilerledikçe 
ortaya çıkan sağlık problemlerinin 
ardından kendilerine gelerek doğal 
malzemelerden yapılan el emeği 
ürünlerden talep ettiklerini aktaran Ali Genç, 
doğal malzemeler yerine sentetik malzemelerin 
kullanılmasının uzun vadede sağlık sorunlarına 
sebep olabileceği konusunda da tüketicileri 
uyarıyor. 10 yıllardır ürettikleri ürünlerden 
vazgeçmeyen daimi müşterilerinin olduğunu 
belirten Ali Genç, giderek azalsa da el emeği 
ürünün değerini bilen insanların olduğunu 
anlatıyor

QUILTMAKING CRAFT IS IN DANGER OF 
EXTINCTION
Mr. Ali, the master of Mr. Genç joins us and shares 
his views about the current situation of their craft. He 
says “There used to be three or four quiltmakers in 
each neighborhood but now you can hardly find one.” 
The quiltmaking workshop was opened in Emirgan by 
Mr. Ali’s father in 1969 and hand-made quiltmaking 
business went on without interruption ever since. The 
50-year-old quiltmaking workshop was able to make 
it till today thanks to a long tradition and a long list of 
clientele coming from every district of Istanbul.

HAND-MADE PRODUCTS ARE MORE 
DURABLE, HEALTHY AND AFFORDABLE
Mr. Ali emphasizes the importance of hand-made 
products made from natural materials in terms of 
health by a motto “No cold in winter, no sweat in 
summer”. The use of products made of synthetic 
materials instead of products made from wool and 

works of artisan quiltmakers quilting 
with cotton and wool and also states 

that the older generation values 
hand-made products however 
younger people do not care much 
about the hand-made products 
manufactured using natural 

materials.
Mr. Genç says that when people 

from the new generation face health 
problems stemmimg from aging they 

come to his shop and demand hand-made 
products made from natural materials. He warns his 
consumers that using synthetic materials instead of 
natural materials can cause health problems in the 
long term. Stating that he has regular customers who 
have been using his quilts for several decades, Mr. 
Genç tells that there are people who still value hand-
made products even though the number of them 
decreases as time goes by.

On yıllardır ürettikleri 
ürünlerden vazgeçmeyen 
daimi müşterilerinin olduğunu 
belirten Ali Genç, giderek 
azalsa da el emeği ürünün 
değerini bilen insanların 
olduğunu söylüyor.

Stating that he has regular customers who have been 
using his quilts for several decades, Mr. Genç tells that 
there are people who still value hand-made products even 
though the number of them decreases as time goes by.

“There used to 
be three or four 

quiltmakers 
in each 

neighborhood 
but now you can 
hardly find one.”

Volkan YalçınHüseyin Karadeniz

“Geçmişte her 
semtte üç ya da 

dört tane yorgancı 
varken şimdi 

sadece bir tane 
kaldı.”
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ürünlerin yerine sentetik maddelerden 
üretilen ürünlerin kullanımının hava 
dolaşımını engelleyerek vücudu terlettiğini 
ve sağlıksız bir kullanıma yol açtığını 
belirtiyor. Fabrikasyon ürünlerin fiyatlarının 
ucuz olabildiğini belirten Ali Genç ise, bu 
ürünler ile doğal ürünlerin fiyat açısından 
karşılaştırılmasının yanlış olduğunu, uzun 
vadede dayanıklılık ve sağlıklı olması 
açısından doğal malzemelerden el emeği ile 
üretilen ürünlerin daha dayanıklı ve sağlıklı 
olduğunu vurguluyor. Fabrikasyon ürünlerin 
birkaç yıl ömrü varken, pamuk ve yünden 
üretilen ürünlerin 30-40 yıldır yenilenerek 
kullanılabildiğini söylüyor Ali Genç.

SAĞLANAN VERGİ MUAFİYETİ 
OLUMLU BİR GELİŞME
40 yıllık yorgancı Ali Genç, devlet 
tarafından son zamanlarda el sanatlarına 
verilen önemin arttığını hatırlatarak, 
“Bazı meslek gruplarının vergiden 
muaf tutulması bizim açımızdan iyi 
bir gelişme” diyor. El emeği ile üretim 
yapan zanaatkarlara verilen 
desteğin artması gerektiğini 
belirten Ali Genç, insanların 
fabrikasyon ürünler yerine 
doğal ve sağlıklı olan el 
emeği ürünlere yönelmesi 
için bir bilinçlenmeye 
ihtiyaç olduğunu 
vurguluyor.

ZANAATKARLIĞIN 
GELECEĞİ DEVLET 
DESTEĞİNE BAĞLI
Emirgan’da 1969’dan 
beri faaliyette olan 
yorgancı dükkanını Ali 
Genç’e devreden Ali Bey, 
özellikle yoğun nüfusun 
yaşadığı semtlerde bir 
yorgancı dükkanının 
yüksek kira bedellerini 

cotton prevents the circulation of air causing unhealthy 
results.
Though prices of quilts produced by mass production in 
factories can seem cheap, Mr. Genç emphasizes that price 
comparison between the mass produced products and 
hand-made products might be misleading since hand-made 
products from natural materials are more durable and healthy. 
While mass produced products could be used for only a 
couple of years, the life span of cotton-based and wool-based 
products might extend up to 30-40 years.

TAX EXEMPTION IS A POSITIVE DEVELOPMENT
Mr. Genç states that the state puts effort to support the 
handicrafts lately and says 'tax exemption for some 
occupational groups is a major step forward for us'. Mr. Genç 
emphasizes that there is a need to raise awareness for people 
in order use natural and healthy handicraft products instead 
of mass produced ones.

THE FUTURE OF CRAFTSMANSHIP DEPENDS ON 
STATE SUPPORT
Mr. Ali, whose workshop has been taken over by Mr. Genç 
states that a quiltmaker will find it hard to pay the rent of karşılayamayacağını, ancak devlet desteği olursa 

bu zanaatkarlığın yaşatılabileceğini belirtiyor ve 
ekliyor: “Devlet desteği ile semtlerde açılacak 
dükkanlar vesilesiyle insanlar yeniden el emeği 
ürünlere ulaşabilir; bu sayede doğal, sağlıklı ve 
dayanıklı ürünler tüketiciyle buluşabilir.”
Yorgancı Ali Genç, dükkanında ürettiği ürünleri 
Avrupa’ya gönderdiğini, yurtdışında el emeği 
ürünlere ilginin olduğunu fakat Türkiye’de henüz 
böyle bir ilginin oluşturulamadığını söylüyor.
Geçmiş yıllarda Yorgancılar Derneği tarafından 
genç zanaatkarlar yetiştirmek üzere kursların 
açıldığını belirten Ali Bey ise devlet tarafından 
açılacak zanaat okullarının diğer destekler ile 
birlikte bu tür el emeği üretim yapan sektörlerin 
geleceğini kurtarabileceğini paylaşıyor.
40 yıllık yorgancı Ali Genç, “Benim iki oğlum 
var, eğer zanaatın geleceğini görsem onları 
bu işe yönlendirirdim ancak şimdi öyle bir 
gelecek görmediğim için böyle bir yönlendirme 
yapamıyorum ve onlar farklı alanlarda eğitimlerine 
devam ediyor” diyerek mesleklerinin geleceğine 
dair kaygılarını paylaşıyor.

40 yıllık 
ustadan 
tavsiye: 

“Sağlığınız 
için yün ve 
pamuktan 

üretilen yorgan, 
yastık ve 

nevresimleri 
kullanın.”

A quiltmaker 
for 40 years 
recommends: 
'Please use 
quilts, pillows 
and linens 
made of wool 
and cotton for 
your health'.

a workshop which is located in densely 
populated neighborhoods but state support 
might help this craftsmenship find a way 
out. Workshops can be opened with the 
state support so that consumers can reach 
healthy and durable hand-made products.
Mr. Genç exports his products to European 
countries but he does not think Turks are 
as much interested in hand-made quilts.
Mr. Ali states that Quiltmakers’ Association 
organized some training programs in the 
past in order to train young craftsmen 
and centers for various craftsmenship 
to be opened by the state together with 
other efforts and supports can save 
craftsmenship from going extinct. 
Mr. Genç is concerned about the future 
of his craftsmenship and says "I have two 
sons, if I had felt that the future of this craft 
was bright, I would have supported them to 
continue quiltmaking, however things did 
not turn that way and they continue their 
education in different areas".

Volkan YalçınHüseyin Karadeniz
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SAYGIYLA ANIYORUZ
We commemorate with respect

Her milletin tarihinde 
yenilgiyle sonuçlanan 

savaşlar olduğu gibi 
zaferler de vardır. 

Ancak pek az zafer Türk 
milletinin Çanakkale’de 

gösterdiği destansı zafer 
kadar görkemli ve etkili 

olabilmiştir 

In every nation's 
history, there are 
victories as well as 
wars that have resulted 
in defeat. However, 
few glories have been 
as magnificent and 
effective as the epic 
victory of the Turkish 
nation in Çanakkale

Dünyanın en güçlü 
kuvvetlerine karşı savaşlarla 
tükenme noktasına gelmiş 
bir milletin direnişi olan 
Çanakkale Zaferi, İtilaf 
devletlerinin Çarlık 
Rusyası’nın yardımına 
yetişmesini engelleyerek 
Sovyet Devrimi’nin 
koşullarını doğurmuş, 
dünyanın güçler dengesini 
değiştirecek kadar etkili 
olmuştur.
Çanakkale Zaferi’nin bir başka büyük etkisi ise 
Türk Milletinin yeniden bağımsızlığını kazanmak 
için vereceği Kurtuluş Savaşı’nın öncülü 
olmasıdır. Türk milleti, bu zaferden aldığı kuvvetle 
Milli Mücadeleye girişebilmiş, bağımsızlığını 
kazanabilmiştir.
104. yılını kutladığımız Çanakkale Zaferi’ni 
milletimize kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere tüm ecdadımızı saygı ve 
rahmetle anıyoruz.

Çanakkale Victory, which 
was the resistance of a 
nation that was on the verge 
of extinction as a result of 
the never-ending battles 
against the most powerful 
armies of the world, 
paved the way for Russian 
Revolution by preventing 
the Entente states from 
reaching the aid of the 
Tsarist Russia and was a 

game changer at the beginning of 20th century. 
Çanakkale Victory was the predecessor of Turkish 
nation's War of Independence. The Turkish nation 
found the necessary strength to start the War 
of Independence thanks to the this victory in 
Çanakkale.
We commemorate all our soldiers with respect and 
mercy including especially Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk who did their utmost to win the Çanakkale 
Victory. This year we celebrate 104th anniversary of 
this victory.

Hüseyin Karadeniz

18 March 
Çanakkale Victory 

and Martyrs 
Memorial Day 
postcards are 

available in PTT 
branches.

18 Mart Çanakkale 
Zaferi ve Şehitleri 

Anma Günü 
kartpostallarını 

PTT şubelerinden 
alabilirsiniz.
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Medya ve kültür endüstrisindeki gelişmeler insanların sınırlı 
gündelik zamanında tüketilmek üzere sınırsız sayıda ürün sunmaya 
başladı. Ve tabii ki bunların yayınlanması için kurulan platformlar 

yayılmaya başladı.. İşte bunların en yaygın ve yayılmacı olanı: Netflix

The developments in the media and culture industry have begun to offer an 
unlimited number of products to be consumed in the limited time of a day. 
And naturally came the platforms established for their broadcast. The most 

expansive and pervasive of them is Netflix

Media and culture industry: From black 
and white television to Netflix

Siyah-beyaz televizyondan Netflix’e

MEDYA VE 
KÜLTÜR 

ENDÜSTRİSİ

Yenilik Tutkusu 
Passion for Innovation

Hüseyin Karadeniz

In Turkey, at the beginning of the 1950s, 
starting of TV broadcasting was greeted 
with surprise and curiosity throughout the 
whole country. Turkish people who were 
trying to get used to radio broadcasting 
could then watch the people that they 
could only hear but they had no idea 
about their whereabouts before.
Seeing places that they had never seen 
before and witnessing things they never 
knew caused the viewers to acquire 
new habits thanks to the images they 
have been watching on TV. Following 
the era in which TV broadcasting was 
carried out via a single state channel for 
a limited period of time during the day, 
came broadcasting of private television 
channels in the early 1990s. The viewers 
now had the chance to choose among 
many options and TV commercials they 
were watching started to change their 
consumption preferences.

1950’li yılların başında Türkiye’de televizyon 
yayını yapılmaya başlandığında elbette merak 
ve şaşkınlık ülkenin dört bir yanına yayılmaya 
başlamıştı. Radyo yayınına henüz alışan Türk 
insanı artık seslerini duyduğu fakat nerede 
olduğunu bilmediği insanları görebilecekti.  
Televizyon ekranlarındaki görüntüleri izlerken 
hiç görmediği yerleri gören, hiç bilmediği 
şeylere tanık olmaya başlayan izleyiciler yeni 
alışlanlıklar da ediniyordu. Sınırlı süre devam 
eden ve ekrandaki tek kanal ile yetinilen yılların 

ardından 1990’ların başında özel televizyonlar 
ile artık sunulan yayınlar arasında seçim şansını 
elde eden izleyicilerin yayın aralarındaki 
izledikleri reklamlar ile tüketim tercihleri 
değişmeye de başlıyordu.
Gerisini biliyoruz, yüzlerce belki de binlerce 
kanal arasından yapılan tercihler, en heyecanlı 
yerinde bölüm sonuna varan diziler, reklam 
araları bitip tükenmeyen filmler, evde sadece 
bir kişi izlemek istediği için maruz kalınan spor 
programları…



58 Mart/March 2019 59

Yenilik Tutkusu 
Passion for Innovation

İNTERNET, YOUTUBE VE KÜLTÜR 
ENDÜSTRİSİNDE YENİ DÖNEM
Türkiye’de de yaygınlaşan bilgisayar, tablet ve akıllı 
telefon teknolojisi ile yeni bir dönem açıldı.
YouTube ve benzeri video paylaşım platformları 
sayesinde kendi istediğimiz zaman izleyebilecektik 
yayınları. Ardından ise sadece internet üzerinden 
yayınlanmak üzere üretilen görsel ürünler girdi 
gündemimize. Medya ve kültür endüstrisi bu gelişme 
ile farklı bir aşamaya geçerek insanların sınırlı 
gündelik zamanında tüketilmek üzere neredeyse 
sınırsız sayıda ve başlıkta ürünler sunmaya başladı. 
Ve tabii ki bunların yayınlanması için kurulan kimisi 
bedelli kimisi bedelsiz platformlar…
İşte bunların hem dünya ölçeğinde hem de Türkiye’de 
en yaygın ve yayılmacı olanı Netflix.

VE NETFLİX KÜRESELLEŞİYOR…
1997 yılında kurulan şirket bir yıl sonra internet 
sitesini açtı. 2007’de bir milyarıncı DVD’sini teslim 
eden firma aynı yıl abonelik modelini başlattı. 
Bu tarihten itibaren yayılmacı bir politika izledi. 
Hem yerelde hem de globalde abone sayısını 
arttırabilmek için birkaç yıl içinde yeni ülkelere, 
yeni kıtalara açıldı. 

NEW ERA IN THE CULTURE INDUSTRY 
WITH INTERNET AND YOUTUBE
As computers, tablets and smartphones became 
more and more popular each and every day in 
Turkey and in the world, a new era has come 
knocking on the door.
Thanks to YouTube and similar video sharing 
platforms, we started watching whatever we 
want whenever we want.
Then, visual products produced only for 
broadcasting on the internet became a hot 
topic. With this development, the media 
and culture industry took the next step and 
have begun to offer an unlimited number of 
products to be consumed in the limited time of 
a day. And naturally came the platforms, either 
free or paid, established for their broadcast. 
Netflix is the most expansive and pervasive of 
them in both domestic and global scale. 

GLOBALIZATION OF NETFLIX
Founded in 1997, the company opened its 
website one year later. In 2007, the company 
delivered one billionth DVD and launched 
the subscription system. Since then, it has 
implemented an expansionist policy. In order 
to increase the number of global subscribers, 
it started operations in new countries and new 
continents within a few years.

YouTube ve benzeri 
platformlar sayesinde 
artık televizyon 
kanallarının 
yayınladığı saatlerde 
değil kendi istediğimiz 
zaman izleyebiliyoruz 
yayınları. 

Thanks to YouTube and similar 
video sharing platforms, we 
started watching whatever we 
want whenever we want.

Hüseyin Karadeniz

“Netflix Originals” ismiyle kendi dizilerini 
ve şovlarını üretmeye başladı. Bunu, hizmet 
verdiği ülkelerin kültürel dinamiklerine uygun 
dizi projeleri izledi. Sinemaya el attı ve film 
yapımcılığına soyundu.

MEDYA VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN 
ÇALIŞMA KOŞULLARINA ETKİSİ
Televizyon ekranlarında takip edilen ve süresi 
150 dakikaya kadar uzayan dizilerin ve sinema 
filmlerinin üretim sürecinde çalışan ve geçimini 
buradan sağlayan çok sayıda insanın Netflix’in 
iş koşullarından olumlu şekilde bahsettiğini 
paylaşmak gerekiyor.
Daha kısa süreli dizilerde daha belirli ve 
sürdürülebilir mesai saatleri içerisinde çalışmak ve 
kabul edilebilir ücretleri zamanında elde edebilmek 
bu sektörün çalışanları için gerçekten çok önemli. 
Geçtiğimiz yıllarda dizi setlerinde yaşanan iş 
cinayetleri, kazalar ve çeşitli sağlık sorunlarının 

Netflix started producing its own series and shows 
under the title ‘Netflix Originals’. This was followed 
by a series of projects in line with the cultural 
dynamics of the countries it was operating. Then it 
started filmmaking.

EFFECTS OF MEDIA AND CULTURE 
INDUSTRY ON WORKING CONDITIONS
It is necessary to share that many people working 
in the production process of Turkish TV series and 
films that last up to 150 minutes have a positive 
mention of the working conditions of Netflix.
It is really important for the employees working in 
this sector to be able to work in more specific and 
sustainable working hours with reasonable and 
timely remuneration scheme.
In previous years, after a series of death incidents, 
accidents and various health problems on the 
sets of films and TV series; employees in the 
sector protested all these incidents and initiated 
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ardından sektör çalışanları tarafından başlatılan 
“Yerli Dizi Yersiz Uzun” kampanyası, Netflix’in 
sektörün iş süreçlerini iyileştiren etkisinin 
önemini vurgulamaya yeterli olacaktır.

NETFLIX MEDYA VE KÜLTÜR 
ENDÜSTRİSİNİ DEĞİŞİME ZORLUYOR
Netflix, özellikle de son birkaç yıldır medya ve 
kültür endüstrisini değişime zorluyor. 
Artık birçok dizi hem dizüstü bilgisayarlardan 
hem de telefonlardan zaman ve yer kısıtı olmadan 
izleniyor. Bu da şirkete, aynı saatte rakip kanal ne 
yapıyor endişesi olmadan özgün içerik geliştirme 
fırsatı sunuyor. Dolayısıyla Netflix aboneleri uzun 
tekrarlara ve reklam aralarına katlanmak yerine 
doya doya dizi izlemenin tadına varıyor. 
Abonelik modelini başlattığı yıl olan 2007’de 
Netflix’in piyasa değeri 1.5 milyon Dolar'dı. 

a campaign against them. Even the initiation of 
this campaign will be sufficient to emphasize the 
importance of improvements that Netflix caused 
on the business processes.

NETFLIX URGES MEDIA AND CULTURE 
INDUSTRY TO CHANGE
Netflix has been urging the media and culture 
industry to change, especially over the past few 
years. Viewers can watch any of the series from 
either laptops or smart phones without time and 
space constraints. This also gives the company the 
opportunity to develop original content without 
worrying about what its competitor channels are 
doing at the same time period. Netflix subscribers 
therefore enjoy watching whatever they want 
without being interrupted by commercials and 
instead of having long repetitive programs. 

Netflix's market value was $ 1.5 billion in 2007, 
the year it launched the subscription system. 
Today it is $ 163 billion. The more subscribers the 
company has and the higher it can set its pricing, 
the more revenue it generates. A large part of the 
cash source is spent to develop the widest range 
of content for its viewers. However, TV channels 
want to reach maximum number of audience 
between 20:00 and 23:00 hours and broadcast 
content which is in line with the preferences 
of such audience. Netflix is   not subject to such 
restrictions.

LIMITED AMOUNT OF TIME, 
UNLIMITED CONTENT AND VIEWER 
PREFERENCES
Netflix presents in seconds the new episode of 
many of the content that we follow, and leaves 
us all with the duty of being a curator of our 
own free time, a content specialist charged with 
deciding for our own culture and art preferences.
In our daily lives, the time we can allocate for 
content consumption is limited, and content 
continues to be uploaded to Netflix so much that 
we cannot consume. We have to decide what 
to watch for how long. Netflix, which follows 
the decisions we make, uses this information to 
improve itself and makes changes in the content 
it offers. Consequently, we are generating data 
for Netflix like its unpaid employees.

TIME FOR INTOLERANCE AND 
DISSATISFACTION
The facilities provided by technological 
development accelerate the rhythm of everyday 
life and differentiate our boundaries for 
tolerance. Everybody’s ‘to do’ list never ends and 
demands more and more time than we already 
have. We are running out of time. 
Our recognition that everything can be achieved 
much more rapidly with the help of technological 
developments makes us even more intolerable 
when combined with little time left.
The idea of waiting for a week to watch the 
new episode of our favorite series is no longer 

Bugün ise 163 milyar Dolar. Şirket ne kadar çok 
abone tutuyor ve fiyatlandırmasını ne kadar yüksek 
yapabiliyorsa o kadar çok gelir elde ediyor. Nakit 
kaynağının büyük bir kısmını da en geniş yelpazede 
içerik geliştirmek için harcıyor. Oysa TV kanalları 
20:00-23:00 saatleri arasında en çok izleyiciye 
ulaşabilmek istiyor ve bu genel izleyici kitlesine 
içerik oluşturarak yayın yapıyor. Netflix ise böyle 
kısıtlamalara tabii değil.

SINIRLI ZAMAN, SINIRSIZ İÇERİK VE 
İZLEYİCİ TERCİHLERİ
Netflix, takip ettiğimiz birçok içeriğin yeni 
bölümünü saniyeler içerisinde önümüze sererken, 
hepimizi kendi boş zamanımızın küratörü, yani bir 
çeşit kültür-sanat yönetmeni olmak gibi bir görevle 
karşı karşıya bırakıyor.
Gündelik hayatımızda içerik tüketimine 

Hüseyin Karadeniz

Netflix has been 
urging the media 

and culture 
industry to 

change, especially 
over the past few 

years.

Netflix, özellikle 
de son birkaç 

yıldır medya ve 
kültür endüstrisini 
değişime zorluyor. 
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ayırabileceğimiz zaman kısıtlıyken, 
tüketemeyeceğimiz kadar içerik ardı ardına 
Netflix’e yüklenmeye devam ediyor. Neyi 
ne kadar izleyeceğimize karar vermek 
durumundayız. Bizim verdiğimiz kararları 
takip eden Netflix şirketi ise bu bilgiyi kendini 
geliştirmek üzere kullanıyor ve bize sunduğu 
içeriklerde değişiklikler yapıyor. Yani maaşsız 
çalışanı gibi Netflix için veri üretiyoruz.

TAHAMMÜLSÜZLÜK ZAMANI VE 
TATMİNSİZLİK
Teknolojik gelişmenin kolaylıkları, gündelik 
zamanın ritmini hızlandırırken hepimizin 
tahammül sınırlarını da farklılaştırıyor. Yapmamız 
gereken şeyler artıyor ve daha fazla zamanı alıyor 
bizden. Geriye kalan zaman ise azalıyor haliyle. 
Teknolojik gelişme ile her şeyin daha çabuk 
elde edilebileceğine dair kabulümüz, elimizdeki 
az zamanla birleştiğinde daha da tahammülsüz 
hale geliyoruz. Keyif aldığımız bir dizinin yeni 
bölümünü izlemek için bir hafta beklemek 
tahammül edilebilir olmaktan çıkıyor. 
Netflix de bize tüm bölümleri bir gecede bitirme 
serbestliği tanıdığında, daha önce aylar sürebilen 
bir dizi deneyimi bir gecede olup bitiveriyor. 
Üzerinde dostlarımızla sohbetler ettiğimiz, 
fikirlerimizi paylaştığımız bir kültürel faaliyet, 
bir gecede tüketilen ve ardından üç beş kelime 
edilerek geçiştirilen bir şeye dönüşüyor. Ve gelsin 
yenisi, nasıl olsa daha çok var Netflix’te…

tolerable.
When Netflix gave us the freedom to finish all the 
episodes overnight, the experience of watching a 
TV series we used to undergo for a couple months 
suddenly vanished and all episodes are finished 
overnight. A cultural activity in which we chat 
with our friends and share our ideas turns into 
something that is consumed overnight and is now 
worth a small talk of three to five sentences. So 
what shall we watch on Netflix tonight? You have a 
lot of alternatives to choose from…

Televizyon yayınının başlamasından onlarca yıl 
sonra geliştirilen ve Türkiye’de de yaygınlaşan 
bilgisayar, tablet ve akıllı telefon teknolojisi ile 
yeni bir dönem açıldı. 

A new era has come knocking on 
the door with the introduction and 
development of new technologies 
including computers, tablets and 
smartphones decades after the 
first TV broadcast.

Hüseyin Karadeniz

Netflix's market 
value was $ 
1.5 billion in 

2007, the year 
it launched the 

subscription 
system.

Abonelik modelini 
başlattığı yıl olan 
2007’de Netflix’in 
piyasa değeri 1,5 
milyar dolardı.
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“Baksı Müzesi benim için 
bir eve dönüş projesi”

HÜSAMETTİN KOÇAN:

“Baksı Museum is a 
homecoming project for me”

Akademisyen ve 
sanatçı Hüsamettin 

Koçan ile eve dönüş 
projesi olarak 

tanımladığı Baksı 
Müzesi’ni, köklerine 

dönüşü ve gelecek 
planlarını konuştuk

We had an interview 
with Mr. Hüsamettin 

Koçan, both an 
academician and 

an artist, covering 
Baksı Museum which 

he identifies as a 
homecoming project, 
going back to basics 
and his plans for the 

future

Eğitim ve kültür-sanat alanında 
yaptıklarınız, aldığınız görevler 
ve üretimleriniz itibarıyla sizi 
tanıtmak oldukça uzun bir 
anlatıyı gerektiriyor. Peki, siz 
kendinizi nasıl tanıtmayı uygun 
bulursunuz?
Bu soru galiba bir sanatçı ve 
akademisyenin cevaplandırabileceği 
en zor sorular grubunda yer alıyor. 
Kendim için söyleyeceğim şudur; 
doğduğu coğrafyadan beslenen 
yaşama açık hayalleri olan ve 
hayatına sıkı sıkıya bağlı bir 
hikaye anlatıcısı. Belki bir masalcı, 
belki bir adanmış belki de iflah 
olmaz bir perfeksiyonist. Belki 
bunu en iyi özetleyecek durum 
benim öğrencilerime hayatınıza 
sahip çıkın, kendinize güçlü bir 
hafıza kurun, oradan insanı daha 
kolay takip edersiniz ama o sıkı 
sıkıya sarıldığınız öykünüzün 
sizi geleceğe ait hayallerinizden 
uzaklaştırmamasına da özen gösterin 
diyor olmam. Hüsamettin Koçan’ın 

If you are to be presented by 
covering everything you did in 
education, culture and art, your 
assignments and your works, it 
will be a long narrative story. 
Well, how would you introduce 
yourself?
This question is probably one of 
the most difficult questions that an 
artist and academician can answer. 
I would say I am a storyteller who 
is nurtured by my homeland, who 
dreams about life and who grabs 
life with both hands. Perhaps a 
fairy tale teller, perhaps a devotee, 
perhaps an incurable perfectionist. 
Maybe the best outline is what I 
have been telling my students, 
that is ‘be the boss of your own life, 
build yourself a retentive memory 
so that you can better follow the 
human but do not let your life 
story be carried away from your 
dreams for the future’. We can 
say that Hüsamettin Koçan is 
someone who likes to go far away 
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Aileden destek almak yol haritası çizerken 
insana güven veren bir olgu. O dönemden sonra 
babanızla ilişkiniz nasıl gelişti?
Bu destek benim yaşamımın tamamen değişmesini 
sağlayan son derece cömert bir baba kararıydı. 
Babamın eşimle tanıştığında itiraz etme olasılıkları 
söz konusuydu. Çünkü eşim son derece modern 
ve kentli birisi, bizse feodal ve muhafazakar bir 
ailenin insanlarıydık. Yine de bu işi babamla her 
şeye rağmen konuşmak istedim. Beni bu kararımda 
destekleyeceğini söyledi. Hayatımdaki ikinci 
önemli değişimi de babamın bu kararı oluşturdu. 
Eşimle kent kültürünü tanıdım, güzel sanatlarla 
ise entelektüel dünyayla bağlarımı geliştirdim. 
Bu nedenle babama her zaman büyük hayranlık 
ve şükran duydum. Bir gün babam bizi ziyaret 
ettiğinde onun doğduğu topraklara hasret yaşamış 
bir insan olduğunu öğrendim. Ve bu durum bana 
çok da dokunaklı geldi. İki ay sonra da bir camide 
vefat etti. Doğduğu toprağa hasret yaşamış babamı 
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uzağa gitmeyi seven ama önünde sonunda bir 
gün doğduğu toplumun, coğrafyanın ve öykünün 
alanına dönebilmeyi, orayı yeni macerasıyla 
zenginleştirebilmeyi düşünen biri olduğunu 
söyleyebiliriz.

Müzeyi kurmaya ne zaman, nasıl karar verdiniz?
Müze kurma kararı epeyce karışık bir yolculuk. 
Benim kapalı toplum kodlarıyla yetişmem, gurbetçi 
olan babamın çocuklarını okutma merakı ile 
birleşince bizim okul ve eğitim yolculuğumuz 
başlamış oldu. İlk planda babam mühendis olmamı 
istiyordu. Abimle mühendislik okuluna gönderdi. 
Üç yıl sonra güzel sanatların sınavına girip 
kazandım. Oğlunun mühendis olmasını isteyen 
babamın o dönemde güzel sanatlar eğitimine 
olumlu bakmayabilme ihtimali çok yüksekti. 
Derken babama bir telgraf çektim. Babamdan 
beklemediğim bir cevap geldi: “Oğlum hayat senin 
istersen ona devam et.”

but one day, at some point, returns to his own 
society, his homeland and his own story in order to 
enrich them with his new adventure.

When and how did you decide to establish the 
museum?
The decision to establish a museum is a quite 
complicated voyage. Our journey of school and 
education started with my father’s passion for us 
to be educated combined with my upbringing with 
closed society codes. In the first place, my father 
wanted me to be an engineer. He sent me and my 
brother to the engineering school. Three years later, 
I passed the exams of fine arts school. It was very 
unlikely that my father, who wanted his son to be 
an engineer, would take a positive attitude towards 
my fine arts education at that time. Then I sent my 
father a telegram. I got an unexpected answer from 
him saying: “Son, it is your life, do what you want 
with it”.

Support from family makes you feel confident 
when you draw a road map. How did your 
relationship with your father develop after that?
This was an extremely generous decision of my 
father that completely changed my life. When my 
father was about to meet my wife, I thought he was 
likely to object to my decision. My wife is extremely 
modern and urban, but we were conservative people 
of a feudal system. Still, I wanted to talk to my 
father about it. He said he would support me in this 
decision. The second important change in my life 
was this decision of my father. I recognized the city 
culture with the help of my wife, and I developed 
my ties with the intellectual world through fine 
arts. That's why I always had great admiration and 
gratitude for my father. One day when my father 
visited us, I learned that he felt a longing for his 
homeland. And this was very touching for me. Two 
months later he passed away in a mosque. I decided 
to lay him to rest in his hometown. And we took my 
father to the village in Bayburt where he was born. 
There we witnessed a change of culture and lifestyle 
which was very different from the time when I had 
lived there as a child.

What kind of a change have you witnessed?
The mansions, the cultural centers of the past, 
where minstrels had battles of poetic repartee, 
stories of bravery were read, and the fairy tales were 
shared, were closed down. Almost everyone was 
watching a small sized black and white television. 
Communication between people and good-
neighborly relations were completely interrupted. 
That day I made up my mind that I should build a 
village mansion on his behalf, which will show my 
gratitude for his tolerance and great possibilities 
he provided with. In 1986, we started playing 
with the idea of establishing the Baksı Museum. 
We gathered with the village people, they got so 
excited. Back to Istanbul, we started drawing the 
projects. Concurrently, I have convinced my cousin, 
who is also my teacher, to be the project manager. 
Halil, my cousin and my teacher, wrote me a letter 
a while later and said, "Do not make so much 
expense, it’s a tough call”. Therefore, the project 
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kendi toprağına defnetmeye karar 
verdim. Ve babamı Bayburt’a, 
doğduğu köye götürdük. O sıra 
gördük ki bizim yetiştiğimiz kültür 
ortamı tamamen değişmiş. 

Nasıl bir değişimden söz 
ediyorsunuz?
Aşıkların atıştığı, cenk 
hikayelerinin okunduğu, 
masalların paylaşıldığı kültür 
merkezi olan konaklar kapanmış. 
İnsanlar birer küçük siyah beyaz 
televizyon almışlar, herkes ona 
bakıyor. İnsanların iletişimleri 
ve komşuluk ilişkileri tamamen 
kesintiye uğramış. O gün karar 
verdim, benim babamın bana 
sağladığı büyük olanaklar ve 
tolerans için babama teşekkür 

anlamına gelebilecek onun adına 
bir köy konağı yapmalıyım. 1986’da 
Baksı Müzesi’nin kurma fikri böylece 
mayalanmaya başladı. Köydekileri 
topladım, çok heyecanlandılar. İstanbul’a 
döndük projeleri çizmeye başladık. Aynı 
zamanda öğretmenim olan amcazademi 
de proje yöneticisi olarak ikna ettik. Halil 
öğretmenim bir süre sonra bana mektup 
yazdı, öyle masraf yapma o iş biraz zor, 
dedi. Bu nedenle de proje 2000’li yıllara 
kadar soğumaya bırakıldı. 2000’de 
projeyi yeniden hayata geçirmek için 
çalışmalara başladık.

Baksı Müzesi sizin için ne anlam ifade 
ediyor?
Baksı Müzesi benim için bir eve 
dönüş projesi. Ama bu eve dönüş 
projesi daha önce söz ettiğim çocuğun 
yetmiş yıllık yolculuğunda edindiği 
birikimleri, etkilendiği kaynakları, 
dostları ve yaşam gerçekliğiyle oraya 
dönüp babaya teşekkürle başlayan ama 
yaşadığı topluma ülkeye teşekküre 
dönüşen bir düş projesidir. Belki de 
özeti adanmışlığın her şeyin önüne 
geçtiği masumiyetin kök saldığı bir proje 
diyebilirim.

Geleceğe dönük planlarınız nelerdir?
Gelecek projelerimin çoğunluğu 
Baksı çerçevesinde oluşuyor. Bu sene 
düzenleyeceğimiz konserler, sergiler, 
yazlık sinema gösterileri ve çeşitli yeni 
etkinlikler, kadın istihdam merkezinin 
inşaatı… Açtığım sergilerin büyük 
kentlerde dolaştırılması, bazı yeni 
kurulan müzelere ve girişimlere destekler 
verilmesi, çocuk şenliğimizin giderek 
kurumsallaşması, burs sayılarının 
artırılması ve gelecekte bir yetenek 
akademisine dönüştürülmesi öncelikli 
projeler arasında yer alıyor.

was allowed to cool down until 
2000s. In 2000, we started working 
again to revive the project.

What does Baksı Museum mean 
to you?
The Baksı Museum is a 
homecoming project for me. But 
this homecoming project is a 
dream project that started with a 
child's gratitude for his father and 
turned into his gratitude for his 
society and for his country as a 
result of the experiences, sources, 
friends and reality of life all of 
which happened to be a part of his 
seventy-year life story. I can call it 
a project that dedication preceded 
everything else and innocence put 
down its roots.

What are your plans for the future?
The majority of my future projects are 
formed within the framework of Baksı. 
Concerts, exhibitions, outdoor film 
screenings and various new activities, the 
construction of the women's employment 
center… Circulating of previous 
exhibitions in big cities, supporting 
some newly established museums and 
initiatives, institutionalization of our 
children’s festival, increasing the number 
of scholarships and transforming it into 
a talent academy in the future are among 
the projects with priority.

The children of the people who 
migrated to the big cities a few 
generations ago, now tend to return to 
their homeland, to their roots. What 
are your views about this tendency as a 
person who claims “I uplifted the roots; 
because roots mean life…”
We all know that we experienced a 
turbulent cultural transformation 
especially in the past century. Renewal, 
the construction of the nation-state, the 
position of the citizen in the nation-state, 
the expectations from the citizen and the 
expectations of the citizen. As these were 
coming into existence, the concept of 
modernism, which was directly involved 
in our lives, created a discourse that 
one can only achieve his ideals far from 
where he was and convinced everyone 
to get mobilized. That is how we met 
the notion of abroad. People have gone 
abroad for a better life. They could not 
find what they were looking for there, but 
they did not share their disappointments. 
For this reason, everyone had an urge to 
go away. As this urge put down its roots, 
the issue of values was disintegrated 
defeating the fundamental cultural 
structure. My personal criticism of 

Aşıkların atıştığı, cenk 
hikayelerinin okunduğu, 

masalların paylaşıldığı 
kültür merkezi olan konaklar 

kapanmış. İnsanlar birer 
küçük siyah beyaz televizyon 
almışlar, herkes ona bakıyor. 

The mansions, the 
cultural centers of the 
past, where minstrels 
had battles of poetic 

repartee, stories of 
bravery were read, and 

the fairy tales were 
shared, were closed 

down.
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“Modernizme 
yönelik kişisel 
eleştirim şudur: 
Modernizm 
bize mutluluk 
vermekten 
daha çok bize 
yabancılaşmayı, 
hasreti ve 
kavuşma 
arzusunu 
gösterdi.”

“My personal 
criticism of 
modernism is 
this: Modernism 
has shown us 
alienation, 
longing and the 
desire the come 
together rather 
than giving us 
happiness.”
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Yakın Plan
Close Up

Hüseyin Karadeniz

Birkaç kuşak önce büyük kentlere 
göçen insanların çocuklarının 
memleketlerine, köklerine dönme 
eğiliminin giderek arttığı günümüzde 
“Kökleri yukarı kaldırdım; kökler hayat 
çünkü…” diyen biri olarak bu durumu 
nasıl değerlendirirsiniz?
Bizim özellikle geçtiğimiz yüzyılda 
çalkantılı bir kültürel dönüşüm 
yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. 
Yenilenme, ulus devletin inşası, 
ulus devlette vatandaşın konumu, 
vatandaştan beklentiler ve vatandaşın 
beklentileri. Bunlar oluşurken 
hayatımıza doğrudan giren modernizm 
kavramı insanları bulundukları yerden 
hareketlendirerek, gerçek ideallerini 
uzakta bulabileceklerine dair söylemler 

üretti ve herkesi bu konuda ikna etti. Böylece gurbetle 
tanıştık. İnsanlar gurbete daha iyi bir hayat için 
gittiler. Orada aradıklarını bulamadılar fakat dönüşte 
de hayal kırıklıklarını paylaşmadılar. Bu nedenle 
herkeste bir gitme arzusu kökleşti. Kökleştikçe de 
ana kültür yapısıyla birlikte değerler sorunu bozguna 
uğradı. Modernizme yönelik kişisel eleştirim şudur: 
Modernizm bize mutluluk vermekten daha çok bize 
yabancılaşmayı, hasreti ve kavuşma arzusunu gösterdi. 
Bir türlü yerine getirmeyerek bir bakıma Edward 
Said’in de dediği gibi herkesi bir sürgün yolculuğuna 
çıkardı ve “Ben kimim?” sorusu çağımızda herkesin 
aklından geçirdiği ama derli toplu çözümlenebilir bir 
sorun olmaktan çıktı. Tarafçılığın, ötekileştirmenin ve 
yabancılaşmanın besleyicisi haline geldi. Bu nedenle de 
kültürü ve hayatı beslediğine inandığım kökler üstüne 
düşünmeye başladım. Bu düşünce beni gerçek hayatın 
ve anlamın kökten türediğini bizim görebildiğimiz 
doğanın, çiçeklerin, ağaçların her şeyin sahip olduğu 
düzenin hangi yapıdan beslediğini yakından görmek 
ve göstermek sürecine girmeme neden oldu. Ve 
yakından baktığımda aslında kök bizim gördüğümüz 
düzeni beslerken kendisi sadece içinde bulunduğu 
toprağa güçle kenetlenip, bir karmaşa oluşturarak bunu 
başarıyor. Bu nedenle Kökler sergisi temel bir sorun 
olarak adlansın istedim.

PTT AŞ, “Baksı Müzesi” konulu anma pulunu Şubat 
ayında tedavüle sundu. Bu çalışmadan söz edebilir 
misiniz?
PTT’nin Baksı Müzesi ile ilgileniyor olması belki de son 
yıllarda beni en çok memnun eden girişimlerden biri. 
PTT benim hayatımda iletişimin bizatihi kendisiydi. 
Mektuplar, telgraflar ve telefonlar haberci kuşların 
yerini alırken insanoğluna modernizmin en temel 
servisini yaptılar ve de biz haberleri artık telgrafın 
tellerinden, mektuplardan ve postacılardan bekler 
olduk. PTT bana hep müjdeli ve iyi haberin taşıyıcı 
gelmiştir. Onun için Baksı Müzesi’ne yapılan pullar ve 
kartlar bizi iletişim tarihinin bir parçası haline getirdi. 
Bu yüzden hem çok gururluyum hem de dağın başında 
birer yalnızlığa posta kutusu ile bir bağlantı kurmuş 
olmanın Baksı Müzesi açısından büyük onurunu 
yaşıyorum. 700 öneri arasından seçilmiş olmamız PTT 
açısından da uzağı seçmek ve kendi iletişimini, algısını 

modernism is this: Modernism has shown 
us alienation, longing and the desire 
the come together rather than giving 
us happiness. This way, as Edward Said 
put it, it took everyone to a journey of 
exile, and the question “Who am I?” is 
no longer a problem that everyone can 
think of but can have a well-coordinated 
solution in our age. It has become a 
notion nurturing siding, marginalization 
and alienation. For this reason, I started 
to think about the roots that I believed 
to feed culture and life. This thought 
has put me in the process of seeing 
and showing how real life and meaning 
are derived from roots and how nature, 
flowers, trees, the order that everything 
owns are fed by a structure. And in-depth 

analysis showed that the root actually feeds 
the order we see and manages to do this 
through creating a confusion by simply 
engulfing itself in the earth. Therefore, I 
wanted the ‘Roots’ exhibition to be named 
as a fundamental problem.

PTT AŞ has launched the commemorative 
stamp of “Baksı Museum” in February. 
What can you say about this 
collaboration?
For me, PTT’s interest in Baksı Museum is 
perhaps one of the most pleasing initiatives 
in recent years. PTT meant communication 
in my life. Letters, telegrams and 
telephones have replaced the messenger 
birds providing the most basic service of 
modernity to human beings and we were 
waiting for the news from the wires, letters 
and postmen. PTT has always been the 
bearer of good news. Hence, stamps and 
cards prepared for Baksı Museum made 
us part of the history of communication. 
For this reason, I feel very proud and I 
have the honor of having a connection 
with the mailbox, a sign of loneliness at 
the top of the mountain. The fact that we 
were selected among 700 suggestions 
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uzağa yöneltmektir. Anadolu’da bir dağın 
tepesinde, bir köyde doğanın ortasında 
bir müzeyi, bir gönüllü girişimini 
kamuoyu iletişiminin merkezine 
koymayı anlamlı bulacak kadar kadir bir 
girişimdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla  
yetkililere toplum huzurunda teşekkür 
ediyorum ve bu teşekkürüm de sonsuz 
bir teşekkürdür.

Hayatınızda aldığınız ve yazdığınız ilk 
mektuptan bahsedebilir misiniz?
İlk yazdığım mektup, annemin bana 
babama göndermek için yazdırdığı 
mektuptur. Mektubu yazarken annemle 
kavga ettiğimizi hatırlıyorum. Çünkü 
annem o dönemde semboller kullanarak 
durumumuzu anlatıyordu. Ben de 

bu sembolleri anlamamıştım. Hamile olduğunu açık açık 
yazdıramayan annem, koyunun hamile olduğunu yazmamı 
istiyordu. Bizim sağlıklı olduğumuzu söylemek için de malların 
son derece iyi durumda olduğunu yazıyordu. Sonra babamdan 
gelen mektuplar da yine müthiş semboller kullanılarak yazılan 
mektuplardı. Tabii komşuların mektuplarını yazmak ve onları 
okumak da vardı. Hatta bir ara bu konuda o kadar ustalaştım 
ki, onlar konuyu söylüyorlardı ben de akıcı cümleler kurarak, 
mektup okur yazarı oldum ama kendimi ilgilendiren ilk mektubu 
babama yazdığımı hatırlıyorum. 1960’lı yıllardı. Babamdan bana 
boya için 300 lira göndermesini istedim çünkü o sene boştum, 
resim yapmak istiyordum. Babam da cevapla birlikte mektubun 
içinde bana parayı göndermişti. Güzel zamanlardı; bugünkü bize 
büyük katkıları oldu diye düşünüyorum.

Okurlarımıza bir kartpostalla seslenmek isteseniz neler 
söylerdiniz?
Lütfen hayallerinizin peşinden gidin derdim. 

means for PTT to choose the distant one 
and direct its own communication and 
perception to distant places. I think it is a 
big enough initiative to place a museum 
in Anatolia, a volunteer initiative located 
in the middle of nature, at the center 
of public communication. Therefore, 
I would like to thank the authorities 
publicly and I will be grateful till the end 
of time.

Can you please tell us about the first 
letter you wrote and the first one you 
received in your life?
The first letter I wrote was the letter 
my mother made me write to send to 
my father. I remember having a quarrel 
with my mom while writing the letter. 

Because at that time my mother was 
using some symbols to describe any 
situation. I did not understand these 
symbols. My mother, who could not 
make it clear that she was pregnant, 
wanted me to write that the sheep was 
pregnant. In order to express that we 
were healthy, she wanted me to write 
that the animals were in good shape. 
The letters from my father were also 
written using awesome symbols. Of 
course, I had to write the letters of the 
neighbors and read them, as well. After 
a while, I was completely a master of 
letter writing and reading such that 
they were just telling me the subject 
and I was writing fluent sentences, but 
I remember writing the first letter of 
my own to my father. It was 1960s. I 
asked my father to send me 300 liras 
to buy paint, because I was not very 
busy that year, and I wanted to start 
painting. My father sent me the money 
with the answer to my letter. Those 
were good times; I think they made a 
great contribution to the present "us".

What would you say if you wanted to 
send our readers a postcard?
I would say “Please follow your 
dreams”.
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PTT’nin Baksı 
Müzesi ile 
ilgileniyor 

olması belki 
de son yıllarda 

beni en çok 
memnun eden 
girişimlerden 

biri. 

For me, PTT’s 
interest in 

Baksı Museum 
is perhaps 
one of the 

most pleasing 
initiatives in 
recent years. 
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BAKLİYATIN 
FARKLI YÜZLERİ

Different aspects of pulses

Son yıllarda işlenmiş gıdaların 
piyasadaki payının artmasının 

yol açtığı rahatsızlık, hayvan 
hakları adına duyulan etik 

kaygılar ve endüstriyel ortamda 
yetiştirilen hayvanlardan elde 

edilen ürünlerin ne kadar 
sağlıklı olduğuna yönelik 

şüpheler, bakliyatları beslenme 
rejimlerinde popüler hale getirdi

The inconvenience caused by 
the increase in the share of 
processed foods in the market in 
recent years, the ethical concerns 
about animal rights and the 
doubts about the healthiness of 
the products obtained from the 
animals grown in the industrial 
environment made the pulses 
popular in diets

Bakliyatların en önemli özelliği lif 
yönünden zengin olmalarıdır. Bu özelliği 
ile mide boşalmasını geciktirir ve daha 
uzun süre tok kalmanızı sağlar, kilo 
vermenize yardımcı olurlar. İçerdiği posa, 
bağırsak duvarını kanser yapıcı öğelerden 
korur, örneğin kolon kanserini önleyici 
etkisi olduğu ispatlanmıştır. İyi bir protein 
kaynağıdır. 

Yemeğini yapmasanız bile bakliyatları 
salatalarınızda kullanabilirsiniz. Bu 
konuda bir örnek olması için “Bakliyat 
salatası” tarifi hazırladık. Her zaman 
mercimek yemeği yemekten sıkılmış 
olabilirsiniz. Hint usulü “Dhal” tarifiyle 
yıllardır yediğiniz mercimek yemeğinin 
baharatlarla nasıl farklılaşabileceğini 
göstermek istedik. Nohudu un haline 
getirip (marketlerde hazır un halinde 
de satılıyor) “Nohut Tabanlı Pizza” 
yapabilirsiniz. Kalori anlamında aralarında 
çok fark olmayabilir ama bu şekilde 
işlenmiş un yerine proteini yüksek lifli 
bakliyat kullanmış olursunuz, çünkü “1 
kalori sadece 1 kalori değildir” (o kaloriyi 
hangi besin vasıtasıyla aldığınız çok daha 
önemlidir). Bakliyatlar artık tatlılarda bile 
kullanılıyor. Biz de sizin için şekersiz, 
unsuz, glütensiz “Tatlı Nohut Topları” 
hazırladık.

The most important feature of the pulses is that they 
are rich in fiber. Thanks to this feature, they will delay 
gastric emptying, they will make you feel full for a 
longer period of time and help you lose weight. The 
pulp they contain protects the intestinal wall from 
cancer-causing elements, for instance, they have been 
proven to have a preventive effect on colon cancer. 
They are a good source of protein.

Even if you don't cook them to serve as a meal, you can 
use pulses in your salads. We will give you the recipe 
of ‘Pulse salad’. You could be bored of eating lentils 
all the time. You can do wonders using spices with 
your lentil meal and we will give the recipe of ‘Dhal’ 
as an example. You can obtain flour out of chickpeas 
(available in markets as ready-made flour) and make a 
“Pizza with Chickpea Flour”. There may not be much 
difference between them in terms of calories, but this 
way you use high fiber pulses instead of processed 
flour, because ‘1 calorie is not just 1 calorie’ (which 
nutrient you receive that calorie from is much more 
important). Pulses are used even in desserts. You will 
find the recipe of ‘Sweet Chickpea Balls’ which do not 
contain any sugar, flour or gluten.

Gusto 
Bakliyat / Pulses

Türkçapar Bariatrik Mutfak Ekibi
Türkçapar Bariatrics Kitchen Team
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DHAL
Porsiyon: 6
Kalori: 135 cal 
Protein: 8,6 gr 

Hintler yemeklerinde sıklıkla 
"Garam Masala" baharatını 
kullanıyor; bizim için bu mercimek 
yemeğini farklı kılan nokta ise bu 
baharat. 

MALZEMELER: 200 gr yeşil 
mercimek, bir orta boy soğan, iki diş 
sarımsak, bir yemek kaşığı zerdeçal, 
bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı 
kaşığı kimyon (kimyon tohumu 
da olabilir), bir tatlı kaşığı taze 
zencefil, bir çay kaşığı toz kırmızı 
biber, iki çay kaşığı tuz, bir yemek 
kaşığı süzme yoğurt, bir tatlı kaşığı 
maydanoz, 4.5 su bardağı su, dört 
tatlı kaşığı zeytinyağı, üç kurutulmuş 
domates, yarım limonun suyu.

HAZIRLANIŞI: Mercimeklerinizi bir 
gece önceden suda bekletin. Suyunu 
süzdüğünüz mercimeklerinizi dört 
su bardağı su ile pişirin, mercimekler 
yumuşadıktan sonra suyunu 
süzün. Bir tavada halka şeklinde 
doğradığınız soğanı ve sarımsakları, 
iki tatlı kaşığı zeytinyağı ile kavurun. 
Zencefil hariç tüm baharatları bir 
havan içine alın ve iyice ezerek 
birbirine karışmasını sağlayın. Ayrı 
bir tavada tüm baharat karışımını, 
bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile 
kavurun ve kokusunun çıkmasını 
sağlayın. Tencereye bir tatlı kaşığı 
yağı, kavurduğunuz soğan ve 
sarımsakları, mercimekleri alın. 
Hepsini birbirine karıştırdıktan 
sonra limon suyunu, yarım su 
bardağı suyu, zencefili, baharat 
karışımını ve tuzu ekleyin. Bu 
şekilde 10 dakika kadar pişirin. İnce 
kıyım kuru domates, maydanoz ve 
süzme yoğurt ile servise hazırlayın.

DHAL
Serving: 6
Calories: 135 cal
Protein: 8.6 gr

‘Garam Masala’ spice is often used in Indian cuisine; this is what makes 
this lentil dish different for us.

INGREDIENTS: 200 gr green lentils, one medium-sized onion, two 
garlic cloves, one tablespoon turmeric, one teaspoon black pepper, 
one dessertspoon of cumin (cumin seed can be used instead), one 
dessertspoon fresh ginger, one teaspoon powdered red pepper, two 
teaspoons of salt, one tablespoon of strained yogurt, one dessertspoon 
of parsley, 4.5 cups of water, four dessertspoons of olive oil, three dried 
tomatoes, juice of a half lemon.

PREPARATION: Let your lentils soak overnight. Cook your lentils 
with four glasses of water, after lentils get soft, filter the residual water. 
Chop the onions and garlic and roast them with two dessertspoons of 
olive oil in a frying pan. Put all spices except ginger into a mortar and 
grind them until you have a complete mix. In a separate pan, stir all the 
spice mixture with a dessertspoon of olive oil and let it smell. Put the 
roasted onions and garlic, lentils and a dessertspoon of olive oil into 
a saucepan. After mixing them all, add the lemon juice, half a glass of 
water, ginger, spice mixture and salt. Then cook it for 10 minutes. Serve 
with parsley, yogurt and a thin slab of dried tomatoes.

BARİATRİK MUTFAK 
HAKKINDA
Biz, Prof. Dr. Ahmet Türkçapar 
önderliğinde, sağlıklı beslenmek 
isteyen ya da bariatrik ameliyat 
geçirmiş insanlara proteini 
arttırılmış, karbonhidratı 
azaltılmış, alışılagelmişin 
dışında eşsiz lezzette yemekler 
hazırlamak amacıyla kurulmuş 
bir topluluğuz: Porsiyon 
miktarları, protein ve kalori 
miktarlarını titizlikle ayarlayan 
iki diyetisyen (İpek Saroğlu ve 
Dilara Çetin), yemekleri fotoğrafa 
hazırlayan ve çeken Başak 
Kıpçak, yemeklerimizi görücü 
ile buluşturan blogger’ımız 
Hande Alphan Karacaer ve en 
sonunda yemekleri yiyen bir 
Kreatif Direktör (Berk Özler). 
Instagram/bariatrikmutfak

ABOUT BARIATRIC 
CUISINE
Our team, led by Prof. Dr. Ahmet 
Türkçapar, aims to provide 
people who have had a bariatric 
surgery or people who just 
want to have a healthy diet with 
protein-enhanced, reduced 
carbohydrate and uniquely 
delicious foods. Our members 
are İpek Saroğlu ve Dilara Çetin, 
the two dietitians who carefully 
adjust the amount of portions, 
protein and calories; Başak 
Kıpçak, an expert on food styling 
and food photography; Hande 
Alphan Karacaer, a blogger who 
brings the food to the attention of 
the viewers; and Berk Özler, the 
creative director and the eater. 
Instagram/bariatrikmutfak

TATLI NOHUT TOPLARI
Porsiyon: 22
Kalori: 28 cal 
Protein: 1 gr
Tadını hurmadan, proteinini nohuttan 
alan bu toplar ara öğünlerinizde 
kahvenize eşlik etmesi için 
mükemmel bir alternatif. 

MALZEMELER: Bir su bardağı 
haşlanmış nohut, altı hurma, yarım 
su bardağı fındık içi, bir yemek kaşığı 
süt, bir silme yemek kaşığı kakao.

HAZIRLANIŞI: Bir gece önceden 
suda beklettiğiniz nohutları haşlayın. 
Hurmaları sıcak suda yaklaşık 10 
dk. yumuşayana kadar bekletin. 
Yumuşayan hurmaların çekirdeklerini 
çıkartarak mutfak robotunda çekin. 
Mutfak robotuna fındık içi, haşlanmış 
nohut, süt ve kakaoyu ekleyerek 
tüm malzemeleri bütünleştirin. 
Oluşan karışımdan küçük parçalar 
alarak elinizle top şeklini verin, 
buzdolabında 1 saat dinlendirin.

SWEET CHICKPEA BALLS
Serving: 22
Calories: 28 cal
Protein: 1 gr

These balls which get their taste from dates and their protein from 
chickpeas are perfect refreshments that will get on well with your 
cup of coffee.

INGREDIENTS: Boiled chickpeas in a cup, six dates, half a cup of 
nutmeat, a tablespoon of milk, a full tablespoon of cocoa.

PREPARATION: Boil the chickpeas that you left to soak overnight. 
Soak the date in hot water for about 10 minutes until they get soft. 
Take out the seeds of dates and grind them in the food processor. 
Put nutmeat, boiled chickpeas, milk and cocoa into the processor 
and blend all ingredients. Take the small pieces out of the 
resulting mixture and rub them in between your palms until you 
give a ball shape. Then keep them in the fridge for an hour.

Türkçapar Bariatrik Mutfak Ekibi
Türkçapar Bariatrics Kitchen Team
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BAKLİYAT SALATA
Porsiyon: 8
Kalori: 122 cal 
Protein: 5 gr
Sizin için salata görünümünde, ana yemek 
besleyiciliğinde, yüksek proteinli nefis bir 
tarif hazırladık. Salata deyip de geçmeyin; 
bu tarif bir ana yemek kadar doyurucu ve 
besleyici! 

MALZEMELER: 50 gr nohut, 50 gr kuru 
börülce, 50 gr maş fasulyesi, 25 gr Meksika 
fasulyesi, yarım su bardağı nar, 50 gr 
ceviz, bir demet maydanoz, yarım demet 
taze soğan, bir sarı biber, iki yemek kaşığı 
zeytinyağı, iki yemek kaşığı balzamik 
sirke, tuz.

HAZIRLANIŞI: Bir gece önceden suda 
beklettiğiniz bakliyatları ayrı ayrı haşlayın. 
Yeşillikleri yıkayın ve doğrayın. Geniş 
bir kapta bakliyat, yeşillikler, nar ve 
cevizi karıştırın. Servis etmeden önce 
zeytinyağını ve balzamik sirkeyi ekleyin. 
İri iri doğradığınız sarı dolmalık biber ile 
süsleyerek servis yapın.

PULSE SALAD
Serving: 8
Calories: 122 cal
Protein: 5 gr

Here is a recipe for you which will look like a salad in the end 
but will be as nutritious as a main course and with a high protein 
content. Do not underestimate it because this recipe is as 
delicious and nutritious as a main course.

INGREDIENTS: 50 gr chickpeas, 50 g dry black-eyed peas, 50 
gr mung bean, 25 gr kidney bean, half a glass of pomegranate, 
50 gr walnut, a bunch of parsley, half a bunch of scallions, one 
yellow capsicum, two tablespoons of olive oil, two tablespoons of 
balsamic vinegar, salt.

PREPARATION: Soak all pulses overnight. Boil the pulses 
separately. Wash and chop the greens. Mix pulses, greens, 
pomegranates and walnuts in a large bowl. Add olive oil and 
balsamic vinegar before serving. Serve with chopped yellow 
capsicum on top.

NOHUT TABANLI PİZZA
Porsiyon: 2
Kalori: 350 cal 
Protein: 21 gr
Unsuz pizzada zirve! Nohut unu 
ile yapılan glütensiz pizza tarifi ile 
karşınızdayız.

MALZEMELER: Tabanı İçin: Bir 
yumurta, üç yemek kaşığı süzme 
yoğurt, bir çay bardağı nohut unu, 
bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir  çay 
kaşığı tuz.
ÜZERİ İÇİN: Bir çay bardağı 
domates püresi, bir yemek kaşığı 
zeytinyağı, bir yemek kaşığı su, 
üç diş sarımsak, bir çay kaşığı 
karabiber, bir çay kaşığı kekik, 
yarım çay kaşığı tuz, 60 gr 
mozzarella peyniri, 2-3 yaprak 
fesleğen.

HAZIRLANIŞI: Yumurta, süzme 
yoğurt ve tuzu çırpma teli ile çırpın. 
Pürüzsüz bir kıvam aldığında 
yavaşça unu ekleyerek yoğurun ve 
şekil verilebilecek kıvama getirin. 
Hafifçe yağladığınız tavaya pizza 
hamurunu yayın. Tavanın kapağını 
kapatın, kısık ateşte öncelikle alt 
kısmını pişirin. Daha sonra bir 
tabak yardımı ile hamuru çevirin 
ve diğer yüzünü de pişirin. Yağlı 
kağıt serdiğiniz fırın tepsisine 
pizza tabanını yerleştirin. Bir 
kase içerisinde domates püresi, 
sarımsak, zeytinyağı, tuz, su ve 
baharatları karıştırın. Karışımı 
pizza tabanına yayın, dilimlediğiniz 
mozzarella peynirlerini de taban 
üzerine yerleştirin. Önceden 180 
dereceye ısıttığınız fırında peynirler 
eriyinceye kadar yaklaşık 10-15 
dakika pişirin. Fırından çıkardıktan 
sonra fesleğen yaprakları ile 
süsleyerek servis edin.

PIZZA WITH CHICKPEA FLOUR
Serving: 2
Calories: 350 cal
Protein: 21 gr

A whole new approach to pizza! Here is the recipe of gluten-free pizza 
prepared with chickpea flour. 

INGREDIENTS: For base: One egg, three tablespoons of strained 
yogurt, one tea cup of chickpea flour, one tablespoon of olive oil, one 
teaspoon of salt.

FOR TOPPING: A tea cup of tomato puree, one tablespoon of olive 
oil, one tablespoon of water, three garlic cloves, one teaspoon of black 
pepper, one teaspoon of thyme, half a teaspoon of salt, 60 grams of 
mozzarella, 2-3 basil leaves.

PREPARATION: Beat the eggs, strained yogurt and salt with a whisk. 
When it has a smooth consistency, slowly add the flour and knead and 
bring into shape. Spread the pizza dough into a lightly greased pan. 
Close the lid of the pan, first cook the bottom part on a low heat. Then 
turn the dough with the help of a plate and cook the opposite side. Put 
a baking paper on a baking tray and place the pizza base on the baking 
paper. Mix the tomato puree, garlic, olive oil, salt, water and spices in a 
bowl. Spread the mixture on top of the base of the pizza and place the 
sliced   mozzarella on the pizza base. Cook for about 10-15 minutes in the 
oven preheated to 180 degrees until the cheese melts. Decorate with 
basil leaves before you serve.

Türkçapar Bariatrik Mutfak Ekibi
Türkçapar Bariatrics Kitchen Team
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Vals gibi bir kent

Vienna
VİYANA

City of waltz

Tüm zamanların en ihtişamlı, en aristokrat kentindesiniz. Ünlü bestecilere ilham 
kaynağı olmuş kentin zamana meydan okuyan görkemli saraylarıyla çevrili 

caddelerinde bir yandan Mozart’ın eserleri kulaklarınızda yankılanırken bir yandan da 
kahvenin karşı konulmaz kokusuyla sımsıcak bir havaya bürüneceksiniz

You are in one of the most grandiose and noblest cities in the world. Whilst 
walking on its streets surrounded by magnificent palaces that challenge time, 

Mozart's works will echo in your ears and irresistible smell of coffee will make you 
feel warm in this city which inspired many famous composers

Tuna Nehri kıyısında yer alan, Avusturya’nın 
başkenti ve bir kültür merkezi olan Viyana, tarihi 
yapıları, düzenli kent planı, modern ve şık kafeleri 
ile Avrupa’nın en gözde şehirlerinden biri. Sanat ve 
düşünce kenti olan Viyana aynı zamanda dünyanın en 
iyi müzelerine de ev sahipliği yapmakta. 2001 yılında 
Rudolf ve Elisabeth Leopold’un koleksiyonlarını 
bağışlamasıyla kurulmuş ve en önemli özelliği 
dünyanın en büyük Egon Schiele ve Gustav Klimt 
koleksiyonuna sahip olması olan Leopold Müzesi 
öne çıkan müzelerden... Kent ayrıca Jugendstil sanat 

Located on the banks of the Danube, the capital of 
Austria is a cultural hub and one of the most popular 
cities in Europe with its historical buildings, good 
urban planning, modern and stylish cafés. Vienna, a 
city of art and philosophy, is also home to the most 
distinguished museums in the world. Founded in 2001 
with the donation of Rudolf and Elisabeth Leopold's 
collections, the Leopold Museum is one of the most 
prominent museums with one of the world's largest 
collections of works by Egon Schiele and Gustav Klimt. 
The city is decorated with magnificent buildings under 
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the influence of the Jugendstil art movement.
Belvedere Palace and Schönbrunn Palace are the 
first to come to mind when it comes to Vienna. 
Empress Elisabeth of Austria (Sisi), whose name 
you will hear frequently while visiting these 
two palaces, has left her mark on the history of 
Vienna. You will be mesmerized by her life story 
full of tragedies including her husband’s love for 
her, her melancholic mood, her anorexia, and her 
assassination by an anarchist in Genoa when she 
went for a ride in Italy. The cafes and coffee culture 
have been an inseparable part of the city life for 
centuries thanks to the Ottomans who introduced 
coffee to the Viennese during the two sieges. You 
will experience a different atmosphere in every 
other café and indulge yourself with Apfelstrudel or 
chocolate cake accompanied by Melange.

HOFBURG PALACE
It was the winter palace of the Habsburg family. 

akımının etkisi altında birbirinden görkemli 
binalarla süslü. 
Viyana denince akla ilk gelen ise Belvedere 
Sarayı ve Schönbrunn Sarayı. Saraylarda sıkça 
karşılaşacağınız isimlerden Kraliçe Elizabeth 
(Sisi), Viyana tarihine damgasını vurmuş 
bir imparatoriçe. Eşinin ona olan aşkı, kendi 
melankolik ruh hali, anoreksik oluşu ve İtalya'ya 
gezmeye gittiği sırada Cenova'da bir anarşist 
tarafından bıçaklanarak hazin bir hikâyeyle hayata 
veda eden Sisi’nin yaşamı karşısında şaşkınlığınızı 
gizleyemeyeceksiniz.
Tarihte iki kez Viyana kapılarına dayanmış 
Osmanlıların Viyanalılara hediye ettiği kahve 
kültürüyle, kafeler yüzyıllardır kent hayatının 
değişmez bir parçası olmuş durumda. Her birinde 
ayrı bir hava yakalayacağınız kafelerde Melange 
eşliğinde apfelstrudel ya da çikolata kaplı pastanızı 
yerken, kendinizi başka bir lezzet şöleniyle daha 
buluşmuş bulacaksınız. 

Saraylarda sıkça 
karşılaşacağınız 

isimlerden 
Kraliçe 

Elizabeth (Sisi), 
Viyana tarihine 

damgasını 
vurmuş bir 

imparatoriçe.

Empress 
Elisabeth of 

Austria (Sisi), 
whose name 

you will hear 
frequently while 

visiting these 
two palaces, has 
left her mark on 

the history of 
Vienna.

HOFBURG SARAYI
Habsburg ailesinin kışlık sarayı olmuştur. 
Michaeler Meydanı'nda yer alan sarayda 
Kral Franz Joseph ve eşi Elizabeth, 
namı diğer Sisi çok sık karşılaşacağınız 
isimler. Hofburg Sarayı'nda imparatorluk 
dairesinin yanı sıra, o dönemin 
günlük yaşamları hakkında fikir sahibi 
olabileceğiniz odaları inceleyebiliyorsunuz. 
Ayrıca imparatorluk zamanında kullanılan 
gümüş eşya koleksiyonu ve Sisi'nin 
eşyalarının sergilendiği Sisi Müzesi var. 

BELVEDERE SARAYI
Adeta sanat için donatılmış sarayın 
üst kısmında (Yukarı Belvedere) 
daimi eserler, alt kısmında (Aşağı 
Belvedere) ise geçici sergiler oluyor. 
Yukarı Belvedere’de 19. ve 20. yüzyıl 
Avusturya resim koleksiyonlarına ait 
eserler bulunmakta. Özellikle Gustav 
Klimt, Richard Gerstl ve Van Gogh’un 
eserleri arasında kayboluyorsunuz. 
Ayrıca Belvedere Sarayı’ndan sonra 
isterseniz Botanik bahçesine de 
girebilirsiniz. Bambu bitkilerinin 
bulunduğu alan oldukça etkileyici!

SCHÖNBRUNN SARAYI
Kraliyet ailesinin eski sarayı olan 
Schönbrunn Sarayı, Avrupa’nın en 
etkileyici barok saraylarından biri. 1642 
yılında yapılan saray bugün Avusturya 

Emperor Franz Joseph I and his wife 
Elisabeth, nicknamed Sisi, will be 
the two frequent names you will hear 
during your visit. In addition to the 
imperial department of the palace, 
you can visit other rooms where you 
can have an idea about the daily life of 
the period. You can see a collection of 
silverware used in the imperial period 
and Sisi’s personal items in Sisi’s 
Museum.

BELVEDERE PALACE
The palace is completely decorated 
with art. Upper part of the palace 
(Upper Belvedere) is equipped with 
art works, while the lower part (Lower 
Belvedere) is home to temporary 
exhibitions. Upper Belvedere contains 
artifacts from the 19th and 20th 
century Austrian painting collections. 
You feel like you are in heaven while 
walking between the works of Gustav 
Klimt, Richard Gerstl and Van Gogh. 
You can visit the Botanical Garden 
once you are done with the Belvedere 
Palace. Bamboo plants are quite 
impressive!

SCHÖNBRUNN PALACE
Schönbrunn Palace, the former palace 
of the royal family, is one of the most 
impressive baroque palaces of Europe. 

Hofburg SarayıBelvedere Sarayı

Aslı Sabancıoğlu
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The palace, which was built in 1642 and which 
hosted Mozart’s concerts, is today being used as a 
venue for receptions of the Austrian Government. 
Labyrinth gardens, the interior decoration of the 
palace and its zoo are really spectacular.

MUSEUMSQUARTIER
A colorful square with a collection of old and 
new art museums. Surrounded by baroque-style 
buildings, the square was used to be utilized as a 
barn and was a home to horse carriages. Today, 
there are shops and cafes where people can spend 
time and buy designer goods. Various exhibitions 
are organized in here from time to time. There 
are many museums in the Museums Quartier. 
The Leopold Museum, where art nouveau works 
and works of Egon Schiele, Gustav Klimt, Richard 
Gerstl are exhibited, Architekturzentrum Wien, a 
center for architecture, and MUMOK, the largest 
and most comprehensive modern art museum 
of Europe, is the best known of the museums in 
the square. Other museums in the square are 
The Kunsthalle Wien, where the experimental 
architecture, video and photography works are 
available, the ZOOM Kinder Museum, which aims 
to introduce children up to 12 years old to the 
concept of museum, and the Art Cult Center. 

KOHLMARKT, GRABEN AND KÄRNTNER 
STREETS
Located in the city center and only for pedestrians, 
these streets are the most vibrant areas of the city. 

Hükümeti’nin çeşitli davetleri için kullanılıyor. 
Viyana Kongresi’nin düzenlendiği, Mozart’ın 
konser vermiş olduğu bu muhteşem sarayın 
avlusunda bulunan labirent bahçeler, sarayın iç 
dekorasyonu ve sahip olduğu hayvanat bahçesi 
oldukça ilgi çekici.

MUSEUMSQUARTIER
Eski ve yeni sanat müzelerinin oluşturduğu binalar 
topluluğunun bulunduğu çok renkli bir meydan. 
Özellikle barok tarzda binaların bulunduğu 
meydan, eskiden ahır olarak kullanılmakta ve at 
arabalarına ev sahipliği yapmaktaymış. Meydanda 
insanların vakit geçirebilecekleri oturma alanları, 
kafeler, tasarım eşyaları satan mağazalar bulunuyor 
ve zaman zaman çeşitli sergiler de açılıyor. 
MuseumsQuartier’de bulunan birçok müze var. 
Egon Schiele, Gustav Klimt, Richars Gerstl eserleri 
ve art nouveau eserlerin sergilendiği Leopold 
Museum, mimarlık ile ilgili bir merkez olan 
Architekturzentrum Wien, Avrupa’nın en büyük 
ve kapsamlı modern sanat müzesi olan MUMOK 
meydandaki müzelerin en bilinenleri. Deneysel 
mimari video fotoğraf eserlerinin bulunduğu 
Kunsthalle Wien, 12 yaşa kadar olan çocukların 
müze ile tanışmasını amaçlayan ZOOM Kinder 
Museum ve Art Cult Center ise diğer müzeler.

Viyana’da sarayların ihtişamı ve müzik dâhilerinin 
eserleriyle kendinizi yüzyıllar arası bir yolculukta 
bulursunuz… Ruhunuzun doyasıya beslendiği kentin her 
köşesinde bir dolu hikâye ile karşılaşacaksınız ve bir 
seferlik buluşma asla yetmeyecek.

In Vienna, you will feel like you are taking a 
tour between centuries with the splendor of the 
palaces and the works of geniuses of classical 
music universe. You will be greeted with lots of 
stories in every corner of this magnificent city 
which nourishes your soul, and you will surely 
want to set another rendezvous with Vienna.

Prater ParkMuseumsQuartier

Aslı Sabancıoğlu
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KOHLMARKT, GRABEN VE KARNTNER 
CADDELERİ
Şehir merkezinde yer alan ve sadece yayalara 
ayrılmış olan bu caddeler, kentin en hareketli 
alanları. Ünlü markalar, meşhur kafe ve 
restoranların olduğu caddelerde, tüm bu lüksün 
ortasında 19. yüzyıldan kalma tarihi mağazalar, 
şehrin ünlü katedrali Aziz Stephan Katedrali ve 
Opera Binası da bulunuyor ve kent merkezinde 
geçmiş dönem hayatının izleri sürülebiliyor.

PRATER PARK
Viyana’yı kuşbakışı izlemek için en doğru adres. 
İmparator I. Franz Joseph’in tahta çıkışının 50. yılı 
dolayısıyla yaptırılan, 65 metre yüksekliğindeki 
dönme dolabın tepesinden şehrin saraylarını 
ve görkemli yapılarını panoramik olarak 
izleyebilirsiniz.
  
NASCHMARKT
Sebze meyve satıcıları, şarküteriler, kafeler ve 
lokantaların bulunduğu tarihi bir pazar yeri. 
Naschmarkt’da esnafın nerdeyse tamamını Türkler 
oluşturuyor. Ayrıca Cumartesi günleri bölgedeki 
otoparkta, ağırlıkla müzik plakları, cam süs 

On the streets where reputable brands' shops and 
well-known cafes and restaurants are located; in the 
midst of all this luxury, there are historical shops 
of the 19th century, the city's famous cathedral St. 
Stephen's Cathedral and the Opera House.

PRATER PARK
This is the right place to see Vienna from a bird's 
eye view. You can see the city’s palaces and other 
splendid buildings from the top of the 65-meter 
high ferris wheel built on the 50th anniversary of 
the reign of Emperor Franz Josef I.
  
NASCHMARKT
A historic marketplace with vegetable & fruit 
sellers, delicatessens, cafes and restaurants. 
At Naschmarkt, almost all of the shopkeepers 
are Turks. Furthermore, the car park in the 
neighborhood becomes a home to a flea market 
on Saturdays with gramophone records, glass 
ornaments and colorful kitchenware for sale on 
many stalls. 

MOZARTHAUS
The house, in which the famous composer Mozart 
lived between 1784-1787 and created many of his 
works, has been serving as a museum since 1941. After 
its renovation in 2004, the museum serves on four 
different exhibition floors.

Hundertwasser 
Village’in 

teraslarında 200’ün 
üzerinde ağaç ve 
bitki bulunuyor.

Hundertwasser 
Village has 

more than 200 
trees and plants 
on its terraces.

Hundertwasser 
Village

Aslı Sabancıoğlu

eşyaları ve renk renk emayelerin olduğu, kesinlikle 
görülmeye değer bir bitpazarı kuruluyor.

MOZARTHAUS
Ünlü besteci Mozart’ın 1784-1787 yılları arasında 
yaşadığı ve birçok eserini burada yaratmış olduğu 
ev, 1941’den beri müze olarak hizmet veriyor. Müze, 
2004 yılında geçirmiş olduğu renovasyon sonrası 
dört farklı sergi katıyla hizmet veriyor. 

HUNDERTWASSER VILLAGE
Avustralyalı ünlü ressam-mimar Friedensreich 
Hundertwasser’in, Hansel ve Gratel’in evlerini 
andıran toplam 52 daireden oluşan projesi. 
Binaların doğaya ve insana uyumlu olması 

HUNDERTWASSER VILLAGE
Famous Austrian-born New Zealand painter-
architect Friedensreich Hundertwasser's 
project, consisting of a total of 52 apartments 
that resemble the houses of Hansel and Gratel. 
The apartments, highly acclaimed by visitors, 
were designed based on the concepts that 
buildings should be in harmony with nature 
and human beings, and nothing in nature is 
composed of straight lines. Hundertwasser 
Village has more than 200 trees and plants 
on its terraces. The apartments reflect the 
modern and artistic features of Austria with 
their colorful facades and beautifully decorated 
mosaics.
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gerektiğini savunan ve doğada hiçbir şeyin düz 
çizgileri olmadığından hareketle tasarlanan 
evler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. 
Hundertwasser Village’in teraslarında 200’ün 
üzerinde ağaç ve bitki bulunuyor. Adeta 
gökkuşağı gibi olan rengârenk dış cephesi ve 
süslü mozaikleriyle binalar Viyana’nın modern ve 
sanatsal yüzünü yansıtıyor.

HAUS DER MUSIK
Seslerin yapısı, müzik tarihi, ünlü müzisyenlerin 
eserlerinin muhteşem anlatımıyla, Viyana’da 
görmeden dönülmeyecek bir müzik müzesi.

NE YEMELİ, İÇMELİ?
Viyana ve yeme-içme deyince akla gelen iki şey 
var; biri muhteşem şnitzeli ve yanında olmazsa 
olmaz soslu patates salatası, bir diğeri ise 
birbirinden leziz tatlıları ve ona eşlik eden mis 
kahveleri. 

• Şnitzel için Viyana’nın en ünlüsü tabii ki 
Figlmüller; en az onun kadar iddialı olanlar ise 
Ofenloch ve Schnitzelwirt.
• Café Landtmann 100 yıllık tarihinde tiyatro 
severlerin, tiyatro oyuncularının, gazetecilerin 
ve politikacıların gözde mekânı olmuş bir kafe. 

HAUS DER MUSIK
It is a music museum worth seeing in Vienna with 
info about the structure of sounds, the history of 
music and the magnificent narration of the works 
of famous musicians.

WHAT TO EAT & DRINK?
In terms of food&drink, Vienna is famous for two 
different things: its magnificent schnitzel and 
accompanying potato salad with its dressing, and 
delicious desserts and accompanying coffee.

• The most reputable place to eat schnitzel 
in Vienna is Figlmüller; closely followed 
by Ofenloch and Schnitzelwirt with equally 
delicious schnitzel alternatives.
• Café Landtmann is a 100-year old café famous 
for its clientele including theater enthusiasts, 
actors, journalists and politicians.
• Café Central is a place frequented by Sigmund 
Freud and still carries the atmosphere of good 
old times.
• Demel and Aida Café are the two famous 
stops that come to mind when to eat dessert.
• If you want to have a delicious lunch or dinner 
at a friendly atmosphere, you should definitely 
try the restaurants at Naschmarkt.

• Café Central, Sigmund 
Freud’un da uğrak yeri olan ve 
o zamanın havasını yaşatan bir 
mekan.
• Tatlı konusunda Demel ve 
Aida Café muhteşem tatlarıyla 
şehrin en meşhurlarından.
• Eğer samimi ve lezzetli 
bir öğlen ya da akşam 
yemeği yemek istiyorsanız, 
Naschmarkt’daki restoranları 
kesinlikle denemelisiniz.

ULAŞIM
Viyana Havalimanı’ndan taksi 
ile şehre ulaşabilmenin yanı 
sıra havaalanı otobüslerine de 
binebilirsiniz. Bunun dışında en 
yaygın ulaşım aracı olan tren 
ile Viyana’nın merkezindeki 
tren istasyonu Westbahnhof'a 
da ulaşabiliyorsunuz. Şehir 
içi ulaşımda ise metro ve 
tramvaylar kullanılıyor. Eski 
şehrin merkezinde kalırsanız 
pek işinize yaramayabilir fakat 
şehir merkezine yakın bir otelde 
kalıyorsanız, 22 Euro tutarında 
ve 48 saat süreyle geçerli olan 
Viyana kartlarından alabilirsiniz.  

VİYANA’DA KONSER
Beethoven’den Chopin’e, 
Schubert‘den Mozart’a üç yüz 
yıllık bir müzik geleneğine ve 
mirasına sahip Viyana’da irili 
ufaklı pek çok konser salonu 
her akşam kapılarını müzik 
severler için açıyor. Viyana 
Filarmoni tartışmasız dünyanın 
en iyi orkestralarından biri… 
Viyana Devlet Operası veya 
Konzerthaus’da bir konser ya 
da gösteri deneyimi yaşamadan 
kesinlikle dönmemelisiniz.

TRANSPORTATION
You can either take a taxi or airport buses 
in order to get to the city center from 
Vienna Airport. Another frequently used 
alternative is taking a train from the airport 
to Westbahnhof train station at the center of 
Vienna. Metro and trams are popular in urban 
transportation. If you stay in a hotel close to 
the city center, you can buy a Vienna card for 
EUR 22 which is valid for 48 hours, but this 
might not be feasible if you stay at the center 
of old city. 

A CONCERT IN VIENNA
With its 300-year-old musical tradition 
and legacy from Beethoven and Chopin to 
Schubert and Mozart, Vienna offers many 
classical music concerts every evening 
for music lovers in lots of concert halls. 
The Vienna Philharmonic Orchestra is 
undoubtedly one of the best orchestras in the 
world. A concert or a performance in Vienna 
State Opera or Konzerthaus is definitely a 
must-see if you are in Vienna.

Aslı Sabancıoğlu

Tarihte iki kez 
Viyana kapılarına 
dayanmış 
Osmanlıların 
Viyanalılara 
hediye ettiği kahve 
kültürüyle, kafeler 
yüzyıllardır 
kent hayatının 
değişmez bir 
parçası olmuş 
durumda.

The cafes and 
coffee culture 
have been an 
inseparable part 
of the city life for 
centuries thanks 
to the Ottomans 
who introduced 
coffee to the 
Viennese during 
the two sieges.
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Filateli 
Philately

kutlu olsun!
Happy International Women's Day!

Türkiye'de ilk kez 1921 yılında kutlanmaya başlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 
her yıl tüm dünyada büyük bir önemle anılıyor

In Turkey, International Women’s Day was first celebrated in 1921. Today, 
International Women's Day is being commemorated and emphasized worldwide

Yılın neredeyse her haftasında 
toplumun belirli bir kesimine adanmış 
bir gün bulabilirsiniz. Bu günlerin biri 
ayrı bir öneme sahiptir elbette. Fakat bu 
önemli günler arasında öyleleri vardır ki 
adandığı toplum kesiminin hem sayısal 
olarak büyüklüğü hem de toplumun 
devamlılığına temel teşkil etmesi 
açısından ayrıca önemlidir.
İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, böyle 
bir gün. Kadın hakları temasıyla ortaya 
çıkan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 
her yıl tüm dünyada büyük bir önemle 
kutlanıyor. 

KADINA YARAŞIR BİR KONUM 
İÇİN…
Elbette 8 Mart sadece bir kutlamadan 
ibaret değil. Aynı zamanda kadının 
toplumsal hayatta karşılaştığı 
sorunların tartışılması ve ortadan 
kaldırılmasına yönelik birçok faaliyetin 
de düzenlendiği bir gün. 
Başta ilgili bakanlıklar olmak üzere 
devlet kurumlarından yerel belediyelere, 
çeşitli kadın kuruluşlarından siyasi 
partilere kadar birçok kurum, kadınların 
yaşadıkları problemlerin çözümüne 
yönelik etkinlikler düzenleyerek 
kadınların toplumdaki önemine yaraşır 
bir konuma erişmelerine katkı sağlıyor. 

1910’DAN BERİ KUTLANIYOR
Peki Türkiye'de ilk kez 1921 yılında 
"Emekçi Kadınlar Günü" olarak 
kutlanmaya başlanan 8 Mart Dünya 

In almost every week of the year, you 
can find a day dedicated to a certain 
section of society. Each and every 
day dedicated this way is of particular 
importance. However, some of these 
dedicated days stand out among 
others. The reasons why some of these 
days shine out are that the section 
of the society that these days are 
dedicated to constitutes almost half 
of the society and the aforementioned 
section of the society plays a 
fundamental role in terms of social 
continuity.
March 8 is one of those days that 
stand out among others. International 
Women's Day (March 8) is a global 
day celebrating the social, economic, 
cultural and political achievements of 
women. The day also marks a call to 
action for accelerating gender parity. 

FOR THE PLACE THAT WOMEN 
DESERVE IN SOCIETY
March 8 is not just a celebration. It is 
also a day on which many activities 
are organized to discuss and eliminate 
the problems that women face in 
social life.
Many institutions extending from 
government agencies and local 
municipalities to various women's 
organizations and political parties have 
organized activities aiming at solving 
women's problems and contributing to 
gender equality in society.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

RAKAMLARLA TÜRKİYE’DE KADIN
 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre; 
• Kadınların işgücüne katılım oranı %32.5
• Üst ve orta düzey şirket yöneticisi kadın 
oranı %16.7
• Kadın öğretim elemanları oranı %44.
• Kadın milletvekili oranı %17.48 (dünya 
ortalaması %24.1)

PLACE OF WOMEN IN TURKEY BY 
NUMBERS 
According to Turkish Statistical Institute data;
• Female labor force participation rate is 32.5%
• Female share of employment in senior and 
middle management is 16.7%
• Percentage of female academics is 44%.
• Female deputy rate is 17.48% (global average 
is 24.1%)

Hüseyin Karadeniz
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Kadınlar Günü, nasıl ortaya çıktı?
8 Mart 1857 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi 
kadın daha iyi çalışma koşulları talebiyle çalıştıkları 
tekstil fabrikasında greve başladı. 
ABD polisinin kadın işçilere saldırması ve kadın 
işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan 
yangında kadın işçilerin fabrika önünde kurulan 
barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can 
verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.
26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag 
kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında 
Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin kadın 
önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki 
tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 
Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisini 
getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) ise, 16 Aralık 
1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak 
anılmasını kabul etti.

THE WOMEN’S DAY HAS BEEN 
CELEBRATED SINCE 1910
Who started International Women’s Day 
which was first celebrated in 1921 in Turkey? 
On March 8, 1857; 40,000 women garment 
workers went on a strike demanding shorter 
hours, better pay and voting rights. 
The workers were attacked by the police and 
afterwards they were locked into the factory. 
120 women burned to death as they failed to 
escape from the barricades set up in front of 
the factory. More than 10,000 people attended 
the funeral of the workers.
In August 26-27, 1910; Second International 
Conference of Working Women was held in 
Copenhagen. Clara Zetkin, one of the leaders 
of the Social Democratic Party in Germany, 
tabled the idea of an International Women's 
Day in memory of the women workers burned 
to death on March 8,1857. She proposed that 
every year in every country there should be a 
celebration on the same day - a Women's Day 
- to press for their demands. The suggestion 
was greeted with unanimous approval and 
thus International Women's Day was the result.
The General Assembly of the United Nations 
(UNSC) adopted a resolution on December 
16, 1977, proclaiming a United Nations Day 
for Women's Rights and International Peace 
to be observed on any day of the year by 
Member States, in accordance with their 
historical and national traditions.

Hüseyin Karadeniz
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BITCOIN AND THE WORLD 

OF VIRTUAL MONEY 

Bitcoin

VE SANAL PARA 
DÜNYASI

Hem ekonomik faaliyetlerimizin 
izlenebilir olduğu hem de sahip 
olduğumun parasal varlığımızın 

karşı karşıya olduğu risklerin 
arttığı bilişim çağında bu 

olumsuzluklara cevap veren 
birileri yeni bir dönemin 

kapılarını araladı: Sanal para… 
Ve sanal paranın ilk yaygın 

öncüsü olarak Bitcoin (BTC)

In this age of informatics where both our economic 
activities are traceable and the risks faced by our 
financial assets have increased, someone who 
responded to these adversities opened the doors of 
a new era: Virtual money... And Bitcoin (BTC) is the 
first common pioneer of virtual money

Hüseyin Karadeniz
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Eski çağlarda ihtiyaçlarımızı 
elimizdeki malları gereksinim 
duyduğumuz mallarla değiştirerek 
karşılıyorduk; yani takas 
yöntemiyle.
Hem takas yönteminin insanlığın 
artan ve çeşitlenen ihtiyaçlarına 
cevap verememesi hem de sahip 
olduklarımızı saklamak ya da 
başka bir deyişle biriktirmek 
yönündeki eğilimlerimiz, değer 
saklama ve değişim aracı olarak 
parayı icat etmemize sebep oldu.
Günlük hayatta ihtiyaçlarımızı 
gidermek amacıyla 
gerçekleştirdiğimiz alım-satım 
işlemlerinde takas yöntemi yerine 
bir değer saklama ve değişim 
aracı olarak parayı kullanmaya 
başladığımızdan beri mesleğimiz 
ne olursa olsun, hayatımızı 
sürdürmek için para kazanmaya 
çalışıyoruz.
Paranın bireylerin gündelik 
hayatlarındaki işlevinin yanında, 
ülkelerin kendi ekonomilerini 
sürdürülebilir bir şekilde 
yönetmeleri için ulusal para 
birimlerini kullanmaları ve 
onun değerindeki değişimleri 
kontrol edebilmeleri de oldukça 
önemli bir konu. Ülkelerin para 

Hüseyin Karadeniz

In ancient times, we were 
replacing our goods with the 
goods we needed to meet 
our needs; basically a barter 
system…
Both the failure of the barter 
method to respond to the 
increasing and diversified needs 
of humanity and our tendency 
to keep, or in other words, to 
accumulate what we have, have 
led us to invent money as a 
means of exchange and storage 
of value.
Since we have started to use 
money as a means of exchange 
and storage of value rather than 
the barter method in order to 
satisfy our needs in daily life, 
we are trying to earn money to 
sustain our lives, regardless of 
our profession.
In addition to the function 
of money in everyday life of 
individuals, it is also a very 
important issue for countries 
to use their national currencies 
and to control the changes in its 
value in order to manage their 
economies in a sustainable way. 
The currency of a country can 
also be considered as a symbol 
of sovereignty.
Sale of goods and services 
produced by a country to 
the rest of the world and the 
purchase of the goods and 
services needed by a country 
from other countries in the 
world constitute the general 
scope of their economies.
The US dollar, which is the 
currency of the United States of 
America (USA) is described as 
world currency because of its 

birimleri aynı zamanda onların 
egemenliklerinin bir sembolü olarak 
da görülebilir.
Ülkelerin ürettikleri mal ve 
hizmetleri dünyaya satmaları, ihtiyaç 
duydukları mal ve hizmetleri ise 
dünyadan satın almaları kendi 
ekonomilerinin işleyişinin genel 
kapsamını oluşturuyor.
Ülkeler arasındaki ticaretteki yaygın 
kullanımı ve geçerliliği sebebiyle 
Amerika Birleşik Devletleri’nin 
(ABD) para birimi olan ABD Doları, 
dünya parası olarak nitelendiriliyor. 
Dolayısıyla, ABD Dolarının 
değerindeki değişimler tüm dünya 
ölçeğindeki ticareti ve ülkelerin 
ekonomilerini doğrudan etkiliyor. 
Başka bir deyişle başta Avrupa 
Birliği (AB) olmak üzere ABD 
Dolarına alternatif olarak hayata 

widespread use and validity in trade 
transactions between countries. 
Therefore, the changes in the value 
of the US dollar directly affect the 
trade on a global scale as well as the 
economies of the countries.
In other words, the US dollar, which 
is described as world currency, 
weakens the sovereignty of other 
countries despite the efforts to 
eliminate its use such as the 
common currency of the European 
Union (EU) created to be an 
alternative to US dollar and the 
use of the local currencies in trade 
transactions between two different 
countries.
Both the currencies of countries 
which are being used by the citizens 
of those countries in order to meet 
their individual needs and US dollar 

Bilişim çağının getirdiği 
bilgisayar ve internet 
kullanımı sayesinde 

gerçekleştirdiğimiz alım-
satımlar büyük oranda 

kredi kartları ve internet 
üzerinden gerçekleştikçe 

gündelik küçük 
ihtiyaçlarımız dışında 

sahip olduğumuz parayı 
fiziki olarak göremez 

olduk.

The more the transactions 
are carried out online, 

thanks to the widespread 
use of computers and 

internet, via credit cards 
the less we could see 

tangible money in our 
daily life.
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geçirilen ortak para birimleri ve ülkelerin ikili 
ticaretlerde yerel para birimi kullanımı gibi 
deneyimlere rağmen, dünya parası olarak nitelenen 
ABD Doları diğer ülkelerin egemenliklerini 
zayıflatan bir işlev görüyor.
Gerek bireylerin ihtiyaçlarını gidermek için 
kullanmak durumunda oldukları ülkelerin merkezi 
para birimleri gerekse dünya ticaretinde aktörlerin 
kulanmaktan kaçınamadıkları ve ABD Merkez 
Bankası (FED) kontrolündeki ABD Doları, belirli 
merkezlerde üretilen, piyasaya sunulan ve değerinin 
belirlenmesinde merkezi müdahalelere açık olan 
para birimleri olarak 21. yüzyıla kadar insanlığın 
ekonomik faaliyetlerinin temel aracı oldu.
Bilişim çağının getirdiği bilgisayar ve internet 

which is under the control of US Federal Reserve 
(FED) are the currencies that are issued by central 
banks and are open to centralized intervention 
when it comes to protecting their values. They are 
the main tools of global economic activitiy. At least 
this has been the case until the 21st century.
The more the transactions are carried out online, 
thanks to the widespread use of computers 
and internet, via credit cards the less we could 
see tangible money in our daily life. Money is 
represented by numeric figures in computers of 
banks rather than being pieces of banknotes in our 
pocket.
Today, all our expenses can be monitored, our 
money can be controlled and even be hacked by 

Ülkelerin ürettikleri mal 
ve hizmetleri dünyaya 
satmaları, ihtiyaç 
duydukları mal ve 
hizmetleri ise dünyadan 
satın almaları kendi 
ekonomilerinin işleyişinin 
genel kapsamını 
oluşturuyor.

Sale of goods and services 
produced by a country to 
the rest of the world and 
the purchase of the goods 
and services needed by 
a country from other 
countries in the world 
constitute the general 
scope of their economies.

Para cebimizdeki kağıt 
parçalarından değil, bankaların 

bilgisayarlarındaki elektronik 
sayılardan ibaret hale geldi.

Money is represented by numeric 
figures in computers of banks 

rather than being pieces of 
banknotes in our pocket.

kullanımı sayesinde gerçekleştirdiğimiz alım-satımlar 
büyük oranda kredi kartları ve internet üzerinden 
gerçekleştikçe gündelik küçük ihtiyaçlarımız dışında 
sahip olduğumuz parayı fiziki olarak göremez 
olduk. Para cebimizdeki kağıt parçalarından değil, 
bankaların bilgisayarlarındaki elektronik sayılardan 
ibaret hale geldi.
Günümüzde tüm harcamalarımız izlenebilir, paramız 
kontrol edilebilir ve hatta bilgisayar korsanları 
tarafından çalınabilir. Hem ekonomik faaliyetlerimizin 
izlenebilir olduğu hem de sahip olduğumuz parasal 
varlığımızın karşı karşıya olduğu risklerin arttığı 
bilişim çağında bu olumsuzluklara cevap veren birileri 
yeni bir dönemin kapılarını araladı: Sanal para… Ve 
sanal paranın ilk yaygın öncüsü olarak Bitcoin (BTC).

hackers. In this age of informatics where 
both our economic activities are traceable 
and the risks faced by our financial assets 
have increased, someone who responded to 
these adversities opened the doors of a new 
era: Virtual money... And Bitcoin is the first 
common pioneer of virtual money.
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SORULARLA BİTCOİN…
Bitcoin Nedir?
Takma adı Satoshi Nakamoto olan fakat gerçek 
kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından oluşturulan  
Bitcoin, banka gibi bir üçüncü taraf olmadan bir 
kişiden başka bir kişiye para göndermenize izin 
veren ilk küresel, merkezi olmayan dijital para 
birimidir. Merkezi olmayan bir para birimi olarak 
Bitcoin, hiç kimse tarafından kontrol edilmez, 
herkesin kendisinden yararlanabilmesi için 
herkese açıktır. Bitcoin’in arkasındaki Blockchain 
teknolojisi şimdiye kadar yaratılmış en doğru ve 
güvenli sistemlerden biri olarak tanımlanmaktadır.

Bitcoin sınırsız mıdır?
Hiçbir zaman dolaşımda 21 milyondan fazla Bitcoin 
olmayacaktır. Merkez bankaları zaman zaman 
ekstradan kağıt/madeni para basmaktadırlar. 
Bu enflasyona neden olmaktadır. Bitcoin yapısı 
enflasyonu önlemektedir.

Bitcoin Nasıl Alınır?
Borsadan Bitcoin Alabilirsiniz: Bitcoin borsaları 
insanların farklı değerlerdeki para birimlerini 
kullanarak Bitcoin almasına veya satmasına izin 
verir. Türk Lirası ile hizmet veren popüler borsalar 
da mevcuttur.
Transferler: Bitcoin’i normal para birimleri gibi 
elektronik olarak gönderebilir veya alabilirsiniz.
Madencilik: Bitcoin ağına bağlı madenciler 
karmaşık matematik problemlerini çözerek 
işlemleri doğrular. İşlemin başarılı bir şekilde 
onaylanmasından sonra yeni bir para birimi 
oluşturulur. Madenciler yeni bir bloğu çıkarmaları 
karşılarından ödül olarak BTC kazanırlar.

Bitcoin Nerede Saklanır?
Normal paraları beraberinizde veya banka 
hesabınızda tutabilirsiniz, ancak Bitcoin için 
bir bankaya ihtiyacınız yoktur. Kendi bankanız 

BITCOIN: Q&A 
What is Bitcoin?
The Bitcoin system was created by an anonymous 
person whose nickname is Satoshi Nakamoto. 
Bitcoin is the first global, decentralized digital 
currency that allows you to send money from one 
person to another without the involvement of a 
third party such as a bank.
As a decentralized currency, Bitcoin is not 
controlled by anyone, so it is open to everyone. The 
Blockchain technology behind Bitcoin is defined as 
one of the most accurate and secure systems ever 
created.

Is there a limit to the number of Bitcoins?
The number of bitcoins in existence will not exceed 
21 million. Central banks occasionally issue money 

in the form of notes or coins when needed. 
This causes inflation. Bitcoin system prevents 
inflation.

How to Purchase Bitcoin
Bitcoin is available to be purchased from 
the stock market: Bitcoin exchanges allow 
people to buy or sell Bitcoins using different 
currencies. There are popular exchanges 
that allow the use of Turkish Lira to buy/sell 
Bitcoins.
Transfers: You can send or receive Bitcoin 
electronically just like normal currencies.
Mining: Bitcoin network miners confirm 
transactions by solving complex mathematical 
problems. After the successful confirmation of 
a transaction, a new currency is created. Miners 
win BTC as a reward for mining a new block.

Where is Bitcoin Stored?
You can keep physical currency with you or in 
your bank account, but you do not need a bank 
for Bitcoin. You can be your own bank.
Bitcoin is stored in digital wallets. These wallets 
can be in the cloud, on your smartphone or on 
your computers. Most of the exchanges provide 
digital wallets. You can still install your own 
wallet on your mobile phone or computer.

Does Bitcoin have a future?
Bitcoin is gaining tremendous popularity 
worldwide. It is recognized by many popular 
companies like Expedia, Dell and Microsoft.
It is a very volatile currency and is in a legal 
gray area meaning it lacks legal regulations. 
Governments are extremely concerned about 
taxation and lack of control over the currency. 
Nobody is sure what will happen in the future. 
But rather than Bitcoin’s fate in the future, one 
of the most controversial issues is that whether 
digital currencies will be future’s currencies 
replacing conventional ones. 

olabilirsiniz. Bitcoin, dijital cüzdanlarda saklanır. 
Bu cüzdanlar bulutta, akıllı telefonunuzda veya 
bilgisayarlarda olabilir. Borsaların çoğu dijital 
cüzdan sağlamaktadır. Yine de kendi cüzdanınızı cep 
telefonunuzda veya bilgisayarınızda kurabilirsiniz.

Bitcoin’in geleceği var mı?
Bitcoin dünya çapında giderek popüler hale 
geliyor. Expedia, Dell ve Microsoft gibi birçok 
popüler firma tarafından kabul ediliyor.
Para birimi çok oynak ve genel olarak yasal 
düzenlemelerden uzakta, gri alanda. Hükümetler 
vergilendirme ve para birimi üzerindeki kontrol 
eksikliği konusunda son derece endişeli. Kimse ne 
olacağından emin değil, ancak Bitcoin’in geleceğin 
dijital parası olup olmamasından öte en çok 
tartışılan konuların başında geleceğin paralarının 
dijital paralar olacağı geliyor.

Kaynak: https://medium.com
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MUTLULUK BİR 
SEÇİM!

Happiness is a choice!

Pozitif Psikoloji mutluluğu ikiye ayırır: Hedonik 
(öznel iyi oluş) mutluluk ve Eudaimonik 
(psikolojik iyi oluş) mutluluk. Hedonik 
mutluluk anlık hazlardan bahsederken, 
Eudaimonik mutluluk ise erdemli ve anlamlı 
bir hayat sürmek anlamına gelir ve buna 
kişinin kendini gerçekleştirmesiyle erişilebilir. 
Genel görüş Hedonik mutluluğun, ona çok 
kısa sürede adapte olduğumuz için bize 
sürdürülebilir bir iyi oluş getirmediği yönünde… 
Başımıza gelen olumlu durumlara çok hızlı 
bir şekilde alışıyoruz. Oysa hayatımızı yaşama 
biçimimizi anlamlandırdığımız zaman 
mutluluk ve tatmin seviyemiz sürdürülebilir 
şekilde artıyor. Örneğin; yaptığı işi neden 
yaptığını bilmeyen ve kendi adına bir anlam 
yaratamayan çalışanlar, gelirleri ve koşulları 

According to Positive Psychology, happiness is 
divided into two: Hedonic happiness (subjective 
well-being) and Eudaimonistic (psychological 
well-being) happiness. Hedonic happiness 
emphasizes instant pleasures, whereas 
Eudaimonistic happiness refers to living a virtuous 
and meaningful life and can be accessed by self-
actualization. General opinion is that Hedonic 
happiness does not bring us a sustainable well-
being because we get used it so soon.

We, in no time, take the positive things that happen 
to us for granted. However, when the way we live 
our lives makes sense to us, our level of happiness 
and satisfaction advances in a sustainable way. For 
example; employees who do not know why they 
are doing their jobs and those who cannot make 

Mutluluğun tanımı; filozoflar, psikologlar, nörologlar ve bilim insanları için her 
dönemde farklılık gösteriyor. Ancak nasıl tanımlarsak tanımlayalım kısaca, "her 

bireyin sahip olmayı en çok istediği duygu" olduğunu söyleyebiliriz

Definition of happiness changes whether you are a philosopher, a 
psychologist, a neurologist, or a scientist. But whatever its definition is, we can 

claim that "everyone is craving for it

iyileştiği halde işlerinden 
tatmin olmuyor. Aksine, 
yaptığı iş sosyal kabul ya da 
prestij gören bir iş olmasa bile, 
onu anlamlandırabilen, hem 
değerlerine hem de bütüne hizmet 
ettiğine inanan bir kişi işinden çok 
daha yüksek bir tatmin alıyor. 
Bireysel olarak mutluluk 
seviyemizi arttırdığımızda bu 
doğal olarak hem sosyal hem de 
iş hayatımıza yansıyor. Önemli 
olan mutluluğun da bir seçim 
olduğunu hatırlayarak, “eğer x, y ve 
z koşulları olursa mutlu olurdum” 
şeklinde koşullandırmamak. Birçok 
danışanımızın bize hayıflanarak 
sorduğu soruyu belki siz de 
soracaksınız: “Mutlu olmak için 
de mi çaba sarf etmem gerek?” 
Cevabım değişmiyor: Tabii ki… 
Mutluluğun belli bir formülü yok, 

any sense of them are not satisfied 
with their jobs even though their 
income and conditions have 
improved. On the contrary; even 
if his job is not highly acclaimed 
by society, a person who can make 
sense of it and believes that he 
serves both its values   and the 
society, is pretty much satisfied by 
his job.
When we feel happy on an 
individual level, this is naturally 
reflected in both our social and 
business lives. It is important 
to remember that happiness is 
a choice and it should not be 
conditioned as 'if x, y and z happen, 
I will be happy'. Perhaps you will 
ask the question that many of our 
clients ask us in frustration: 'Should 
I also make an effort to be happy?' 
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ancak bilimsel olarak kanıtlanmış birçok pozitif 
psikoloji uygulaması mutluluğumuzu yani iyi oluş 
seviyemizi artırıyor. Bu uygulamaları hayata geçirmek 
ya da geçirmemek ise her birimiz için bir seçim.

İŞ HAYATINDA POZİTİF PSİKOLOJİ 
UYGULAMALARI
Olumlu Sorgulama (Appreciative Inquiry): 
Çalışanların güçlü yönlerini keşfetmeleri ve 
kendilerini bu alanda geliştirmelerine yönelik 
bir uygulamadır. Bunu yaparken bireyleri olumlu 
tarafa götüren sorular sormak idealdir. Örnek bazı 
sorular şunlar olabilir:

• Her şeyin yolunda gittiği ve zirvede olduğunuz 
bir durumu düşünün, 
• Bu deneyimi yaşarken en çok değer verdiğiniz 
şeyler neler? 
• Bu hayale yaklaşmak için atabileceğiniz ilk 
adım ne?

My answer does not change: ‘Of course, you should’. 
There is no certain formula of happiness, but many of 
the scientifically proven positive psychology practices 
boost our happiness, that is, our level of well-being. 
You can either choose to implement these or not.

POSITIVE PSYCHOLOGY PRACTICES IN 
BUSINESS LIFE
Appreciative Inquiry: This is a practice for 
employees to explore their strengths and improve 
these strong features of theirs. In doing so, it is ideal 
to ask questions that lead individuals to the positive 
side. Some examples may be:

• Consider a situation where everything is going 
well and you are at the top,
• What are the things that you value most when 
you are undergoing this experience?
• What is the first step you can take to approach 
this dream?

Pozitif Dedikodu: Takımlarınızda haftada bir kez kolaylıkla 
uygulayabileceğiniz bir takdir egzersizi. Bir çember halinde 
dizilip ortaya bir takım üyesi geçer ve diğer takım üyeleri onunla 
ilgili samimi ve pozitif paylaşımlarda bulunur. Tüm takım üyeleri 
için tekrarlanır. Takdir, samimiyetle ve kalpten geldiği zaman 
çok büyük bir pozitif etki yaratır.
Karşılıksız İyilik Davranışları: Başkalarına karşı, bir karşılık 
beklemeden iyi davranışlar sergilemeyi seçin. Bunlar birisine 
otobüste yer vermek, elinde ağır poşetler olan birine yardım 
etmeyi teklif etmek gibi gündelik şeyler olabilir. Kurum 
kültürüne dahil etmek için haftada bir bilinçli bir seçimle 
karşılıksız iyilik davranışı sergileyebilir, sonra bunun üzerine 
yansımalarınızı yazabilir ve pozitif duygu durumunuzda nasıl bir 
değişim olduğunu ölçebilirsiniz.
Güçlü Yönler: İnsan Kaynakları artık güçlü yönlere 
odaklanmanın önemini vurguluyor. Çünkü güçlü yönlerimizi 
yaptığımız işlerle birleştirdiğimizde tam bir kazan-kazan sistemi 
doğuyor. Kendiniz ve kurumunuzdaki tüm çalışanlar için 
uygulayabileceğiniz çalışmalar var. Örneğin; güçlü yönlerinizi 
belirleyip, sonra en üstteki beş güçlü yön için yedi gün boyunca 
her gün yeni bir şekilde kullanmayı deneyebilirsiniz. Canlılık ve 
heyecan duygularını tecrübe ettiğinizi gözlemleyeceksiniz.
İyi Haber Saati: Negatife odaklanmak yerine daha objektif 
bir bakış açısı ile pozitifi de hatırlamak adına kurumlar her 

Positive Gossip: An appreciation exercise that you can easily apply with your team members 
once a week. The team members are arranged in a circle, one of the team members stands at 
the center of the circle and the other team members share their positive and sincere comments 
about their team mate. The process is repeated for all team members. Admiration has a hugely 
positive effect when it comes straight from the heart.
Doing Favors: Choose to behave nicely to others without waiting for a response. These 
may be everyday practices like giving up your seat on the bus to those in need or offering 
someone help to carry his heavy bags. In order to include it in the corporate culture, you 
can intentionally do a favor once a week, then write down its repercussions and see how it 
positively affects your mood.
Strengths: Human Resources emphasize the importance of focusing on strengths. Because 
when we combine our strengths with what we do, a complete win-win system is created. 
There are studies that you can implement for yourself and for all the team members in your 
organization. For example; identify your strengths and try to use the top five strengths in 

“Şükür, 
farkındalığı 

derinleştiren ve 
pozitif duyguları 

arttıran bir 
mucize adeta!”

“Praise, is 
almost a miracle 

that deepens 
awareness 

and enhances 
positive 

emotions!

MUTLULUK GENİ VAR MI?
Araştırmalar, mutluluğun yaklaşık %50 genetik, %10 demografik 
ve %40 ise kontrolümüzde olan faktörlere bağlı olduğunu 
söylüyor. Hepimizin halihazırda belli bir mutluluk başlangıç 
noktası var ve tıpkı yoga felsefesinde olduğu gibi kendi mutluluk 
seviyemiz başkalarının mutluluk seviyeleri ile kıyaslanamaz 
bir ölçüm. Mutluluğumuzun yarısına yakın bir kısmını 
kendimizin yarattığı bilimsel olarak ispatlanmış olduğuna göre 
mutluluk seviyemizi arttırmak istediğimizde pozitif psikoloji 
uygulamalarından yararlanmak mümkün. Önemli olan her 
bireyin özgün olduğunu hatırlayarak, her uygulamanın da bize 
iyi gelmeyebileceğini bilmek ve bize iyi gelenleri seçmek. 

DOES HAPPINESS GENE EXIST?
According to studies, happiness depends on several factors 
including genetic (50%), demographic (10%) and factors that 
are under our control (40%). We all already have a starting point 
for happiness, and our level of happiness, as it is stated in the 
philosophy of yoga, is incomparable with the levels of happiness of 
others. It is possible to benefit from positive psychology practices 
when we want to boost our level of happiness, as science states 
that half of our happiness depends on ourselves. It is important to 
remember that every individual is unique, to realize that not every 
application is good for us, and to choose what is good for us.
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günün belli bir saatini, birkaç 
dakikalığına iyi haberlere 
ayırıyor. Bunu takımınızda 
uygulayabileceğiniz gibi 
şirket kültürüne de dahil 
edebilirsiniz. Örneğin; her 
gün saat 15:00’da takımınızla 
10 dakikalık bir toplantı yapıp, 
herkesin özel hayat/iş hayatı 
ya da kendine dair vereceği 
bir pozitif paylaşımı sırayla 
dinlemek gibi…
Kendi etki alanımız dışındaki 
gelişmeleri seçemiyoruz ama 
tüm bunlarla birlikte nasıl 
bireyler olabileceğimizi her 
gün seçiyoruz aslında. Sürekli 
şikayet eden, olumsuzlukları 
dile getiren kişiler olmayı 
da seçebiliriz, her gün ayağa 
kalkmak ve elimizden gelenin 
en iyisini yapmayı da. Kendi 
dünyamızı daha güzel hale 
getirmek için her an seçimler 
yapabiliriz. 
Mutluluk, tıpkı aşk gibi 
aranarak bulunmaz ama yine 
de geldiğinde fark edebilmek 
ve sahip çıkabilmek için 
kendisine açık ve hazır olmayı 
gerektirir. Bu yazıyı okuduktan 
sonra kendi mutluluk 
seviyenizi biraz olsun artırmak 
için hayatınızda neyi farklı 
yapacağınızı düşünün ve 
bunu somut olarak ifade edin. 
Çünkü her gün okuduğumuz, 
izlediğimiz, duyduğumuz 
milyonlarca veriden 
seçtiklerimizi hayata geçirmek 
için somutlaştırmamız ve bir 
taahhüt vermemiz gerekiyor. 
Mutluluğu yarattığınız ve 
paylaştığınız günler dilerim.

Değişim 
Change

Deniz Hüsrev

different areas for seven consecutive days. You will experience 
vitality and excitement.
Good News Time: Instead of focusing on negativities, institutions 
choose to devote a certain time of the day, maybe a few minutes, 
to good news in order to promote positive vibes. You can practice 
this with your team members or you can include it in your company 
culture. For example; set up a meeting with your team members 
every day at 15:00 and listen to what everyone shares about his/her 
private/business life for 10 minutes.
We do not have full control on what will happen outside our own 
domain, but we choose what kind of a person we are going be every 
day. We can either choose to be the ones to complain and talk about 
negative things or stand up every day and do our best. We can make 
choices at any time to make our world a better place.
Happiness, like love, is not found by searching, but it still demands 
one to be open and ready so that he notices it when the time comes 
and does what it takes to keep it. After reading this article, think 
about what you will do with your life in order to boost your level of 
happiness and express in in concrete terms. Every day we read, we 
watch, we hear millions of things and we make choices out of these. 
We have to materialize what we choose and make a commitment. I 
wish you a life full of happiness that you will create and share.

Kendi etki 
alanımız 
dışındaki 
gelişmeleri 
seçemiyoruz 
ama tüm 
bunlarla birlikte 
nasıl bireyler 
olabileceğimizi 
her gün seçiyoruz 
aslında.

We do not have 
full control 
on what will 
happen outside 
our own 
domain, but we 
choose what 
kind of a person 
we are going be 
every day.
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MARİ CAMGÖZ 
PEKTEZOL

 “Şimdi kendini seçme vakti”
“It’s time to choose oneself”

Hızla değişen bir dünyanın içindeyiz. 
Aslında zaman kavramında değişen 

bir şey yok fakat bazen insan bu hıza 
yetişemiyor ya da bu hız içerisinde 
hayatı ıskalama telaşıyla dengesini 

kaybedebiliyor. Birçok insan kendini 
anlamak, hayatı anlamak, farkındalığını 

arttırmak adına bir değişim dönüşüm 
yolculuğunun peşinde.

Uzun yıllar kurumsal hayat deneyiminden 
sonra, önce kendini keşfetmek için 

koçlukla tanışan ve bunu Psikoloji yüksek 
lisansı ile zenginleştiren Mari Camgöz 

Pektezol’un hikayesi ve “El Yapımı Hayat” 
kitabıyla anlattıkları da hayatlarımıza bu 

anlamda bir ayna tutuyor

The changes in the world we live are 
dramatic.  Actually, the concept of time 
does not change, but sometimes one 
cannot keep up with its pace or this pace 
makes one lose his balance with the fear of 
missing something in life.
Many people pursue a journey of change 
or transformation for the sake of finding 
oneself, finding the meaning of life and 
enhancing self-awareness.
After spending years in corporate life, she 
came across with coaching and she had 
her master’s degree on Psychology. Her 
story of finding herself and the things 
she shared in her book “Hand-Made Life” 
mirror our lives, in this sense

İyi Yaşam 
Good Life

Aslı Sabancıoğlu

Son zamanlarda herkes, özellikle 
de metropollerde yaşayan 
insanlar yaşamın temposu içinde 
kendilerini yorgun hissediyor ve 
bir değişim arıyorlar. Sadelik ve 
özgürlük arayışı ise gün geçtikçe 
herkesin varmak istediği bir 
hayale dönüşüyor. Bu hayali 
hayata çevirebilenler olduğu 
kadar, kalıplardan kopamayıp 
giderek mutsuzlaşan insanların 
sayısı da oldukça fazla… 
O taraftan bakıldığında sizce 
durum nasıl? 
Şöyle ki; kalıplardan kopmadan, adım 
atmadan özgür olmak, sade olmak 
ya da herhangi bir şeyin olması 
mümkün değil. Adım atmak aslında 
işin kırılma noktası. Hem kendi 
deneyimim hem aldığım eğitimler 
hem de birçok çalışmanın birleştiği 
nokta da hep bu yönde. Sürekli 

Lately, everyone, especially people 
living in big cities, feels exhausted 
trying to keep up with the pace 
of life and is searching for a 
change. The quest for simplicity 
and freedom turns into a dream 
everyone is trying to make real. 
There is a rise in the number of 
people who can make this dream 
come true but still majority of 
people feel gloomy because they 
cannot break their routine. How 
do you see things from your 
standpoint?
Let’s face it; it is not possible to be 
simple or free or anything without 
breaking the routine or taking a step 
forward. Taking a step is the point 
of no return. This is the point where 
my own experience, the courses and 
training programs I attended and 
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mesafe olmalı. Orada ikisinin yan yana olduğunu 
düşünmüyorum. Şöyle ki; hayal etmek, hedefini belirleyip 
alternatifleri araştırmak ve sonrasında beklemektense 
harekete geçmek, üretir halde olmak. Gerçekten meraklı, 
sorgulayıcı düşüncede olmak insana aslında müthiş bir 
özgürlük veriyor. Tabii ki bunları yaptıktan sonra hala 
bir şeyler olmuyorsa evet orada bir bekle. O noktadan 
sonra çaba ve zorlama, enerjisel olarak olanı kabul 
etmemek, edememekle ilgili bir veri veriyordur bize. O 
yüzden kişinin ara sıra durması ve hiçbir şey yapmaması 
da önemli. Bilimsel birçok çalışma da gösteriyor ki, o 
hiçbir şey yapmama halinde beynin birçok bölümü çok 
farklı ve fazla çalışıyor. Yani planlı olmak bizim için çok 
önemli, üretmek bizim için elbette ki çok önemli. Fakat 
diğer taraftan beynin rahat düşünülmesi için ferah ve net 
olması da bir o kadar önemli. Aşırı baskılanmış bir kitle 
halinde yaşarsak, çalışırsak o zaman beyin otomatikman 
düşünmeyi durduruyor. O nedenle, hızlanmak için zaman 
zaman yavaşlamak da gerekiyor. Aslında denge hepsinin 
birlikteliğinde. 

Sizin hayatınıza baktığımızda da 
alışagelmiş, bir anlamda sınırları 
çizilmiş bir hayattan sınırları aşmaya 
doğru bir yolculuk var. Üniversite ile 
başlayan kurumsal hayat, sonrasında 
insan kaynakları, finans gibi iş 
kollarının ardından nefes terapisi, 
dönüşüm ustalığına doğru yol alıyor. 
Cesaret dolu bu hikaye nasıl başladı? 
Sizi bu maceraya sürükleyen şey neydi? 
Aslında çok cesaret ettim diyemem 
ama cesaretli olmanın önemini anladım 
diyebilirim. Finans işiyle uğraşırken “ne 
kadar enerji dolusun, sen hiç finansçıya 
benzemiyorsun” sözünü çok duyuyordum 
ve buna anlam veremiyordum. Tabii genel 
itibarıyla finans sadece rakamlardan 
oluşan ciddi bir iş, finansçı da hep belli 
bir kalıpta düşünen, enerjisiz, asık suratlı 
olarak tanımlandığı için sonra sonra 
bunu fark ettim. Ben insanlarla bir arada 
olmayı, etkileşim halinde olabilmeyi 
çok seviyorum. Dolayısıyla o özümü 
hep hissettim, mesleğimde de elimden 

down from time to time in order to get moving. In fact, 
the balance arises from synergy of all. 

Your life story reveals a journey from a conventional 
life marked with strict borders to crossing those 
borders. A corporate life that starts with the 
university followed by various departments including 
human resources and finance and finally comes 
breath therapy and transformation mastery. How did 
this inspiring story begin? What made you start such 
an adventure?
Actually, I should admit that I was not so brave, but I 
can say that I got the importance of being brave. When 
I was in finance business, I was often told “You are full 
of energy, you don't look like a finance professional” and 
it didn’t make any sense. In general, finance is a serious 
business consisting solely of numbers and finance 
professionals are defined as slack, sulky people who 
think inside the box. In time, I happened to realize what 
people meant. I am a people person, I love to interact 

bir şeyler istiyoruz fakat bunu yapmak için birilerini 
bekliyoruz. Kendimizin adım atması konusunda genelde 
istekli değiliz, bu bir gerçek. O yüzden önce bu gerçeği 
kabul etmeli, sonra da ne istediğine odaklanmalı. Burada 
da şöyle bir kırılım noktası var ki insanlar isteklerini 
düşündüklerini zannederlerken aslında konuşma dilleri 
istemediklerini dile getirir nitelikte oluyor. Bunu fark 
edersek, olay yavaş yavaş dönüşmeye başlıyor. Çünkü 
dil ve düşünce beraber çalışıyor. Evren aslında her şeye 
evet diyor. Bu o noktada bizim bakış açımızı hangi yöne 
çevireceğimizle ilgili bir şey. Çünkü birinde emek var, 
diğerinde durup beklemek… Bir de insanoğlu yapısı 
gereği enerjisini minimumda harcamakla programlanmış 
bir varlık. Dolayısıyla adım atmak, koşmak, enerji 
harcayabilmemiz için neye koşacağımızı iyi bilmemiz 
gerekiyor.

O zaman hayalin yanında insanoğlunun olmazsa 
olmazı hedef diyebilir miyiz? Tabii bir de hayal et ve 
akışa bırak yaklaşımı var. Bunların hepsinin arasında 
dengeyi nasıl kuruyoruz?  
Bence bu işin en önemli noktalarından biri hedef çünkü 
hedefsiz yaşadığımızda bir şey elde etmemiz mümkün 
değil. Hedefle akışa bırakma arasında ise elbette bir 

various studies meet. We continuously want so many 
things to happen, but we are waiting for someone to 
make them happen. We are not usually keen on taking a 
step ourselves, this is a fact. So first, we have to face this 
reality, then focus on what exactly we want. There comes 
a turning point at which one realizes that while he thinks 
he wants to do something, the verbalisation of this 
thought reveals that he actually does not want to do that 
very thing. As soon as we realize it, the transformation 
begins. Because language and thought work together. 
In fact, the universe is positive about everything. It is 
up to us to choose which way to follow. One of the ways 
demands effort whereas the other way wants you to 
wait doing nothing… And by nature, a human being is 
programmed to consume minimum amount of energy. 
That means we need to know where we are heading for 
in order to take a step, run and consume energy.

Then we come to the conclusion that a human being 
should have a goal in addition to having a dream. 
Does that make sense? Of course, “just imagine and 
go with the flow” is another approach. How do we find 
a balance between all these?
I think one of the most important aspects of this concept 
is having a goal because we can not get anything 
when we live without a goal. There must be a distance 
between a goal and going with the flow. I don't think 
they are side by side. Namely; one should take action 
and be productive instead of imagining, setting a goal, 
searching for alternatives and waiting afterwards. In 
fact, being curious and questioning way of thinking 
actually give you great freedom. Of course, you should 
sit and wait if nothing happens after you have done 
everything that needs to be done. Showing extra effort 
and pushing beyond a certain point give us a clue 
about inability to accept what is going on. So it matters 
if one stops and does not do anything from time to 
time. Scientific research shows that during that period 
of doing nothing, various parts of the brain function 
heavily and in different ways. So it is very important for 
us to be organized and productive. On the other hand, 
it is also important for the brain to have a comfortable 
zone in order to relax and to be clear. If we live and work 
like an over-suppressed crowd, the brain automatically 
stops thinking. Therefore, it is also necessary to slow 

"Hiç aklımda yokken 
koçluk eğitimine 
başlamıştım ve o 

çalışmalar, eğitimler 
benim için bir dönüm 

noktası oldu. Devam eden 
hayatın içerisinde bir 

gün artık o korkularımı, 
yapamam dediklerimi 
masaya yatırdığımda 

aslında o gün hayal 
etmeye başladım. 

Aldığım eğitimler, 
yaşadığım deneyimler 

ve özellikle o dönem 
sağlıkla ilgili geçirdiğim 

zorlu süreç benim 
yolculuğumda böyle bir 

dönüşüme yol aldı."

Even though it did not cross 
my mind before, I started to 
attend coaching training 
programs and it was a turning 
point for me. I started to 
imagine that very day in my 
daily routine when I rethought 
my fears and the things I said 
I couldn't do. The trainings I 
attended, the experiences I 
gained and particularly, the 
challenging health problems 
I had at that time led to this 
transformation on my journey.
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geldiğince yaşatmaya çalıştım. O yüzden 
aslında işimi çok severek yaptım. Özellikle 
analitik tarafımı çok güzel besledi. 
Fakat hayat sadece analitik değil, işin sezgisel 
tarafı da var ve ikisinin sentezini yaşamak, 
resmin bütününü görmek benim için çok 
anlamlı… İşte o dönem, farklı bir şey var ve 
kendimde bunu bulmam lazım dedim. Hiç 
aklımda yokken koçluk eğitimine başlamıştım 
ve o çalışmalar, eğitimler benim için bir 
dönüm noktası oldu. El Yapımı Hayat kitabı 
da tam bu dönemde çıktı. Devam eden 
hayatın içerisinde bir gün artık o korkularımı, 
yapamam dediklerimi masaya yatırdığımda 
aslında o gün hayal etmeye başladım. Aldığım 
eğitimler, yaşadığım deneyimler ve özellikle 
o dönem sağlıkla ilgili geçirdiğim zorlu süreç 
benim yolculuğumda böyle bir dönüşüme 
yol aldı. O noktada da yazmanın bana çok 
iyi geldiğini keşfettim ve kendime yazma 
ile ilgili hedef koydum, her daim yazma 
eyleminde oldum. Sonrasında yazdıklarımı 
okuduğumda bir şey söylemeye başladığımı 
fark ettim, ortak bir tema vardı. Yazmak apayrı 
bir dünya…

Dünya kesinlikle pek çok fırsatla dolu 
bir yer. Ancak biz bazen bu fırsatları 
göremiyoruz ya da farklı alanlara 
odaklandığımız için gözden kaçırıyoruz. 
İlk kitabınız “El Yapımı Hayat”tan yola 
çıkarak, sizce biz aslında neyi ya da neleri 
kaçırıyoruz? Kendimize inandığımızda 
başımıza neler gelecek? 
Hayal etmek ve o hayalinle ilgili hedef 
belirlemek çok önemli. El Yapımı Hayat 
özünde diyor ki, sen de kendi hayatını tekrar 
bir gözden geçir ve o hep olduğun değerleri, 
güzellikleri yaşatmak için varlığını görünür 
kıl. Beni harekete geçiren şey şuydu: “Ben hep 
başkalarının hayallerini gerçekleştirmek için 
çabalıyorum. Benim de hayallerim vardı ve 
onlar ne olacak?” İşte bu soruyu sorduğumda 
düzenim bozuldu, rahatım bozuldu, o konfor 
alanından çıktım. Yani konfordan çıkman 

için kendine o soruyu sormalısın. Düşünmeye, 
denemeye cesaret etmelisin. El Yapımı Hayat da 
bunu anlatıyor. İstedim ki, kitabı eline alan insanlar 
içindeki bir sayfada, bir yazıda kendi güçlerinin 
tekrar farkına varsınlar, kendilerini iyi hissetsinler, 
motive olsunlar. Tazelensinler ve “hadi kalk, bunu 
yapabilirsin” deyip kendi kendilerine o gücü, 
motivasyonu versinler. Benim derdim buydu. 
Çünkü derdim kendi gücümü yeniden toplamaktı. 
Her ne iş yapıyor olursanız olun, mesleğiniz ne 
olursa olsun içinizde birçok farklı renk var. 

Son olarak; hayat yolculuğunu bu şekilde 
değiştirmek isteyenleri, kontrolü bırakmak ve 
akışa uymayı dileyenleri cesaretlendirmek için 
neler söylersiniz? 
Bu hayat çok kıymetli. Süresini bilmiyoruz 
ve bu hayata boşu boşuna gelmiş olamayız. 
Potansiyelimizle, gücümüzle çok değerli 
varlıklarız, bunu küçümsememeliyiz. Herkesin 
bu hayatta yapabilecekleri var. Yeter ki onu 
küçümsemeden, azımsamadan, ben yapabilir 
miyim, yapsam ne olur demeden harekete geçelim. 
Çünkü ne olacağını kimse bilemez. Sonuçta bir 
yerde kelebek çırpıyor, bir yerde fırtına oluyor.

with people. I tried to do my utmost in my job. I was very good 
at what I was doing. It was very good especially for my analytical 
thinking feature.
But life is not only analytical, it has an intuitive side, as well and 
it means so much to me to experience the synthesis of the two, 
to see the whole picture. That was exactly when I told myself that 
there was something different deep down inside that needed to 
be found. Even though it did not cross my mind before, I started 
to attend coaching training programs and it was a turning point 
for me. The idea of writing this book “Hand-Made Life” came into 
my head in this period. I started to imagine that very day in my 
daily routine when I rethought my fears and the things I said I 
couldn't do. The trainings I attended, the experiences I gained and 
particularly, the challenging health problems I had at that time 
led to this transformation on my journey. At that point, I found out 
that writing was very good for me and I set a goal as to writing, 
I was involved in writing all the time. Then, when I read what I 
wrote, I realized I was starting to say something, a common theme 
was there. Writing is quite a different world.

The world is a place full of many opportunities. However, we 
do not notice these opportunities sometimes or we miss them 
because we are focused on different areas. What do you think 
we actually miss? What will happen to us when we start to 
believe in ourselves?
It is very important to imagine and set a goal regarding that dream. 
“Hand-Made Life” says that you can revise your own life and try to 

“Her ne iş yapıyor 
olursanız olun, 

mesleğiniz ne olursa 
olsun içinizde birçok 

farklı renk var.”

“There are many 
different colors 
within you regardless 
of your profession 
and your job."

be noticed for what you and your values are. What motivated 
me was this: “I am always trying to make others’ dreams come 
true. I had dreams, as well and what will happen to them?” 
When I had asked myself this question, my routine was gone 
for good and I came out of my comfort zone. So you should ask 
yourself that question in order to get out of your comfort zone. 
You should dare to think, dare to try. “Hand-Made Life” tells 
about it. I just wanted the readers to be able to realize their own 
power, to feel good and motivated when they read a paragraph 
on a page. I wanted them to feel refreshed and say, "Come on, 
you can do it" and give themselves that power and motivation. 
That was my concern. Because I was trying to get back my own 
strength. There are many different colors within you regardless 
of your job or your profession. 

Finally; what would you say to encourage those who want 
to change their journey of life in this way, those who want 
to hand over the control and go with the flow?
This life is precious. We do not know how long we are going 
to live and we did not come to this life in vain. We are very 
valuable beings with our potential and our strength, we should 
not underestimate it. Everyone has something to do in this 
life. We just need to take action without underrating and 
underestimating. Because no one knows what will happen. After 
all, a butterfly flaps its wings and subsequently causes a typhoon.
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Kemik iliği 
naklinde gönüllü 
bağışçı olarak, 
ihtiyacı olanlara 
yaşama şansı 
verebilirsiniz…

Being a volunteer donor for bone 
marrow transplantation gives you a 
chance to save the lives of those in need

Kök hücre bağışı, son yıllarda hem ülkemizde hem 
de dünyada daha çok farkındalık yaratılan bir konu 
olsa da bilgi ve katılım açısından hâlâ oldukça 
düşük seviyede. 
Bu kapsamda farkındalığı daha da artırmak ve 
nakil ile ilgili koordinasyonu sağlamak amacıyla 
2014 yılı itibariyle Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı 
işbirliğinde TÜRKÖK projesi gerçekleştirilmiştir.
TÜRKÖK (Türkiye Kök Hücre Koordinasyon 
Merkezi), kemik iliği nakli için bekleyen hastalar 
ve çok sayıda gönüllü vericiye ait doku grubu 
antijeni bilgilerinin depolandığı Ulusal Kemik 

Even though there has been an increasing local and 
international awareness about stem cell donation, the 
participation in donation is still at very low levels.
In this context, in order to further increase the 
awareness and to ensure coordination for the 
transplantation process, TÜRKÖK project was 
implemented in 2014 in cooperation with the Ministry 
of Health and the Turkish Red Crescent.
TÜRKÖK (Turkey’s Stem Cell Coordination Center) 
was established in order to keep the information 
about patients waiting for bone marrow transplants 
and information about tissue group antigens of "Be a volunteer to save a life"

“ÖNE ÇIK 
HAYAT KURTAR”

Hayata Katkı
Contribution to Life

Aslı Sabancıoğlu

KÖK HÜCRE
Yaşam boyu kendi kendini yenileme ve farklı, 

tamamen olgun hücrelere dönüşebilme 
kapasitesine sahip hücrelerdir. İhtiyaç 

olduğu zaman kendilerinden sonraki 
hücrelere farklılaşarak, hücrelerin gelişimini, 

olgunlaşmasını ve çoğalmasını sağlarlar.

STEM CELLS
They are cells that are capable 

of self-perpetuation through 
one’s life span and they can 
grow into different and fully 

mature cells. When needed, they 
can differentiate themselves into 

the cells that follow and enable 
the development, maturation 

and proliferation of cells.

2014 tarihinden bu yana 
Türk Kızılayı ve Sağlık 
Bakanlığı iş birliğinde 

gerçekleştirilen TÜRKÖK 
Projesi ile kayıtlı kök hücre 

bağışçı sayısı 400 bini geçti. 

Since 2014, the number 
of registered stem cell 
donors has exceeded 

400,000 thanks to the 
TÜRKÖK Project managed 

by the cooperation of 
Turkish Red Crescent and 

the Ministry of Health.
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Hayata Katkı
Contribution to Life

Aslı Sabancıoğlu

İliği Bankası’nın (KİB) kurulması ve kemik iliği 
nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun 
sağlanması amacı ile kurulmuştur. Bu merkeze, 
gönüllü kemik iliği veya periferik kök hücre 
bağışçılarının kazanılması Türk Kızılayı tarafından 
sağlanmaktadır.
TÜRKÖK Projesi ile başta kan kanseri olmak 
üzere birçok kanser türü ve kan ile ilgili diğer 
hastalıklarda hayat kurtaran kök hücre tedavisi 
yaygınlaşmıştır. 
Hasta ile tam uyumlu verici bulunduğunda 
kesin sonuçlar veren kök hücre tedavisi için en 
önemli konu, TÜRKÖK listesinde yer alan bağışçı 
sayısının artmasıdır.

donors as well as to ensure coordination between 
bone marrow transplantation centers which 
will eventually turn into National Bone Marrow 
Center (KİB). Turkish Red Crescent is working for 
acquisition of voluntary bone marrow donors or 
peripheral stem cell donors.
Stem cell treatment, which is a life-saver in treatment 
of various types of cancer, especially leukemia, and 
other blood-related diseases, has become prevalent 
thanks to TÜRKÖK project 
The most important issue for stem cell treatment, 
which gives definite results when there is a fully 
compatible donor with the patient, is the increase in 
the number of donors in TÜRKÖK’s donor list.

SİZE AİT BİRKAÇ DAKİKA, BAŞKASI 
İÇİN BİR ÖMÜR OLABİLİR…
Bir insana yaşama şansı olmak, gönüllü kök 
hücre bağışçısı olmak adına daha detaylı bilgiye 
Kızılay verici merkezleri, Kızılay (www.kanver.
org/) ve Türkök (turkok.saglik.gov.tr/) web 
sitelerinden ulaşabilirsiniz.

A FEW MINUTES OF YOUR LIFE MIGHT 
SAVE SOMEONE ELSE’S LIFE…
If you would like to be a donor or have more information, 
please contact Kızılay donor centers or browse Turkish 
Red Crescent (www.kanver.org/) and Türkök (turkok.
saglik.gov.tr/) web sites.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ UYGULANAN 
HASTALIKLAR / DISEASES THAT BENEFIT 
FROM STEM CELL TREATMENT
• Kemik iliği kanserleri / Bone marrow cancers
• Lenfomalar / Lymphomas
• Çeşitli organ kanserleri / Various organ cancers
• Kalıtsal anemiler / Hereditary anemias
• İmmün yetersizlikler / Immunodeficiencies
• Kalıtsal metabolik hastalıklar / Hereditary metabolic 
diseases

KÖK HÜCRE BAĞIŞI SÜRECİ
• Bilgilendirme görüşmesi • Doku uyumu 
doğrulama testi • Sağlık muayenesi ve tetkikler • 
Zaman planlaması • Bağış Yöntemleri • Gizlilik • 
Bağış sonrasında hasta ile iletişim

STEM CELL DONATION PROCESS
•  Information meeting •  Tissue compliance 
verification test •  Health examination and 
examinations •  Time schedule •  Donation Methods 
•  Peripheral stem cell collection method · Bone 
marrow collection •  Privacy •  Communication with 
patient after donation

KÖKLERİNDE UMUT VAR! 
HOPE STEMS FROM BEING A DONOR!

Bir yaşama umut olmak, bunu paylaşmak sadece 
birkaç adımla mümkün…

Sharing is caring… Make it happen… Just a few 
steps away…

1. 18-50 yaş aralığında 
ve sağlıklı* bir 

bireyseniz
If you are a healthy* 
individual within the 

age range of 18 and 50

6. Ve bir hayat 
kurtarmış 

olursunuz…
And you saved 

a life…

2. Kızılay verici 
merkezlerine giderek 
kayıt formu ve 3 tüp 

kan örneği ile ilk adımı 
atabilirsiniz.

The first step is to go to 
one of the Red Crescent 
donor centers, then fill 

out the registration 
form and leave 3 blood 

samples.

3. Verdiğiniz kan örneklerinin 
doku analizi yapılarak Sağlık 

Bakanlığı’nca saklanır.
Tissue analysis of blood samples 
is carried out and stored by the 

Ministry of Health.

4. Birisi ile 
eşleştiğinizde sizden 

tekrar kan örneği 
istenir.

When there is a 
match, you are 

kindly invited to give 
a blood sample once 

again.

5. İleri eşleşme sağlanırsa 
nakil için hazırlıklar 
başlar. “İsteğe bağlı” 

olarak ya kan verir gibi ya 
da küçük bir operasyon 

ile kalça kemiğinden kök 
hücreler toplanır.

If there is an advanced 
match, preparations 
for transplant begin. 

"Optional”: Stem cells 
are collected either in 

the same way as you are 
donating blood or from 

your hip bone via a minor 
operation.

*Hepatit B, Hepatit 
C ve Sifiliz hastalığı 
geçirmemiş olan, 
kronik hastalığı 
bulunmayan, kanser, 
HIV (AIDS) tanısı 
almamış olan kişiler.

* Healthy person 
means someone 
who is not infected 
with Hepatitis B, 
Hepatitis C viruses 
and Syphilis disease 
before, who has no 
chronic disease, has 
not been diagnosed 
with cancer or HIV 
(AIDS)
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Sağlık Olsun 
Go Healthy

Aslı Sabancıoğlu

SAĞLIKLI YAŞA
Healthy diet brings 
a healthy life

Sağlıklı 
beslen,

Kimi zaman oldukça sağlıklı beslenirken 
kimi zamansa dengesiz beslenmeden şikâyet 
ediyoruz. Bu konuyla ilgili son dönemde, organik 
beslenmeden ketojenik diyete, glutensiz gıdalardan 
vegan beslenmeye kadar farklı farklı birçok 
beslenme tarzı gündemde.
Günümüzde yaşam şartlarındaki değişiklikler, zorlu 
ve stresli yaşam, kirli hava, trafik gibi etkenlerle 
birçok insan sağlıklı beslenme kaygısı içinde… 
Oysa pratik birkaç dokunuşla mutfağınızda sağlıklı 
yaşamı yakalamanız ve sürdürmeniz çok kolay. 
İşte besinlerle ilgili hayatımızı kolaylaştıran ve 
sağlığımızı koruyan birkaç ipucu…

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
Demir deposu olarak bilinen ıspanak A, B, C, E ve 
K vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri 
ve protein açısından oldukça zengin bir sebze. Bu 
nedenle vücut direncini arttırmada son derece etkili.
Buğday tohumu, fındık, fıstık ve balık ise 
içeriğindeki selenyum ile bağışıklık sistemimizin 
etkin çalışmasında yardımcı ve kansere karşı doğal 
bir koruyucu.

Sometimes we follow a healthy diet but there are 
times that we complain about eating junk food. 
Recently, lots of different food and diet styles 
become a part of our agenda including organic 
food, ketogenic diet, gluten-free food and vegan 
diet.
Today, changes in living conditions, challenging 
and stressful life styles, air pollution and heavy 
traffic often raise healthy diet concerns. However, a 
number of practical changes in your diet will help 
to reach and maintain a healthy life. Here are a few 
tips about different kinds of food that will make our 
lives easier and protect our health...

STRONGER IMMUNE SYSTEM
Spinach is very rich in vitamins A, B, C, E and K, 
magnesium, phosphorus, iodine minerals and 
proteins. Therefore, it is very effective in enhancing 
body immunity.
Wheat seeds, hazelnuts, peanuts and fish effectively 
help us to keep our immune system working 
thanks to selenium contained within, and they also 
serve as natural preservatives against cancer.

Her gün renkleri, dokuları, tatları 
birbirinden farklı birçok malzeme 

ile yemek yapıyor ve yiyoruz. Ne 
yemeliyiz ki, protein açısından 
zengin, lifli, vitamin ve mineral 

deposu, enerji kaynağı olsun?

What should we eat in order to 
get more protein, more fiber, more 
vitamins and be more energetic? 
Every day we cook and eat something 
prepared by ingredients with 
different colors, textures and tastes.
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Sağlık Olsun 
Go Healthy

Aslı Sabancıoğlu

MİDE İÇİN BİREBİR
Sindirim sistemini düzenleyen tarçın ve hardal 
mide için tam bir mucize. 
Ayrıca içerdiği vitamin, mineral ve antitoksin 
özelliği ile enginar tam bir mide ve sindirim 
sistemi dezenfektanı. Sadece mide için değil safra 
kesesi ve karaciğer için de çok faydalı bir sebze 
olan enginar kalp hastalıkları, romatizma ve gut 
hastalığı tedavisinde de etkili. 

SAĞLIKLI DİŞLER İÇİN
Elma, havuç, portakal ve ıspanak gibi lifli yiyecekler 
diş sağlığını korumada ve güçlendirmede oldukça 
etkili meyve ve sebzeler. Bakteri oluşumunu 
engelleyerek diş eti rahatsızlığı riskini azaltmak 
içinse böğürtlen birebir…

GÜÇLÜ HAFIZA
Vücutta hastalık sebebi olabilecek kimyasalların 
seviyesini nerdeyse yarı yarıya azaltan sarımsak, 
beynin yaşlanmasını da önlüyor. Unutkanlığa iyi 
gelen diğer alternatifler; omega 3 zengini ceviz ve 
tam bir vitamin deposu olan havuç. Son yıllarda 
erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş 
ağrısı, deri ve akciğer kanserine karşı bitkisel 
tedavi uygulamalarında havuç yoğun olarak 
kullanılmakta.

TOKSİNLERDEN ARINMAK İÇİN
Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için vücudun 
toksinlerden arınması oldukça önemli. Bu anlamda, 
içeriğindeki antioksidanlar ve anti-enflamatuvar 
yapı maddeleri bakımından zengin olan sarımsak, 

PERFECT FOR STOMACH
Cinnamon and mustard both regulate the digestive 
system and are both very good for the stomach. 
Artichoke is a disinfectant for stomach and the 
digestive system thanks to the vitamins and 
minerals it contains. Artichoke is good not only for 
the stomach but also for the gallbladder and liver, 
as well. It is also effective in the treatment of heart 
diseases, rheumatism and gout.

FOR HEALTHY TEETH
Apple, carrot, orange and spinach are highly 
effective in protecting the dental health and 
strengthening our teeth. Blackberry reduces 
the risk of gingival diseases by preventing the 
formation of bacteria.

KEEP YOUR MEMORY SHARP
Garlic, which decreases the level of chemicals in 
the body that can cause diseases by half, prevents 
the aging of the brain. Other alternatives to cure 
forgetfulness are walnuts that are rich in omega 
3 and carrots that are rich in vitamins. In recent 
years, carrot is used extensively in herbal treatment 
medications against dementia, Alzheimer's disease, 
heart attack, chronic headache, skin and lung 
cancers.

ELIMINATION OF TOXINS
It is very important that the body removes the 

zerdeçal ve pancar, karaciğer 
ve kanın temizlenmesinde 
oldukça etkili. Ayrıca lifli 
yapısıyla lahana ve yüksek 
su seviyesi ile salatalık, 
bağırsakların çalışmasını ve 
vücuttan toksinlerin atılmasını 
hızlandırmakta.  

MUTLULUK ADINA
Günümüzde büyük sorun 
haline gelen depresyona 
karşı önemli bir yeri olan 
serotonin hormonu, iştahı ve 
ruh halini direkt etkiliyor. Bu 
sebeple serotonin düzeyini 
artırmak adına somon, 
ton balığı, patates, muz, 
kakao gibi besinler birebir. 
Ayrıca vücudun kolesterol 
oranını dengeleyen ve ciltte 
hücre yenilemesinde etkisi 
olan avokado da seratonin 
salgılanmasında oldukça etkili.

KALP SAĞLIĞI İÇİN
Harvard Üniversitesi’nin 
yaptığı bir araştırmaya göre 
kanlarında fazla miktarda 
likopen bulunan kadınlarda 
kalp krizi olasılığı yüzde %34 
azalıyor. Likopen, domatese, 
karpuza ve greyfurta kırmızı 
rengi veren güçlü bir 
antioksidan. Bu anlamda kalp 
hastalıkları ve kansere karşı 
koruyucu etkisinin yanında, 
cildin genç görünmesi 
ve bağışıklık sisteminin 
kuvvetlenmesinde de etkili. 
Ayrıca içeriklerinde bulunan 
vitaminler sayesinde bezelye, 
fıstık ezmesi, kırmızı üzüm ve 
ay çekirdeği de kalp sağlığında 
önemli yere sahip besinler.

toxins in order to keep the immune 
system strong. In this sense; garlic, 
turmeric and beetroot, which are rich 
in antioxidants and anti-inflammatory 
constituents, are very effective in 
cleansing the liver and enhancing 
the blood circulation. Both cabbage, 
thanks to its fibrous structure, and 
cucumber with its high water content 
enhance intestinal activity and help 
the elimination of toxins from the 
body.

FOR THE SAKE OF HAPPINESS
Serotonin hormone has an important 
role against depression which has 
become a big problem nowadays. 
It directly affects one’s appetite 
and mood. Hence, salmon, tuna 
fish, potatoes, bananas and cocoa 
help balance the serotonin level. 
Additionally; avocado, which balances 
the body's cholesterol level and has 
an effect on cell renewal in the skin, 
is also very effective in serotonin 
secretion.

FOR THE HEALTH OF THE 
HEART
According to a study by Harvard 
University, the risk of having a 
heart attack for women with large 
amounts of lycopene in their blood 
is reduced by 34%. Lycopene is a 
strong antioxidant that gives tomato, 
watermelon and grapefruit their 
red color. In this sense, besides its 
protective effect against heart diseases 
and cancer, lycopene is also effective 
in making the skin look healthier and 
strengthening the immune system. 
Additionally; peas, peanut butter, red 
grapes and sunflower seeds have a 
positive effect on heart health thanks 
to the vitamins they contain.

Zihinsel, ruhsal 
ve bedensel sağlık 

için hareket ve 
dengeli beslenmeyi 
hayatınıza katın…

Live an active 
life and follow 
a balanced diet 
in order to reach 
mental, spiritual and 
physical health…
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Nostalji
Nostalgia

Talha Kabukçu

Kendine ait bir oda:

A room of one's own:
Virginia Woolf's secret letter to us

“Gökyüzünde binlerce yıldız parlıyordu. İnsan 
anlaşılmaz bir toplumla baş başa kalmış gibiydi. 
Tüm insanlar yatmış uyuyordu - yüzükoyun, sırtüstü 
ve sessiz. Oxbridge’in sokaklarında kıpırdayan tek 
bir insan yoktu. Otelin kapısı bile görünmez bir elin 
dokunuşuyla açılıverdi - öylesine geç olmuştu ki, 
bana ışık tutup odamın yolunu gösterecek tek bir 
hizmetçi bile ortalarda yoktu.” (s.28) 

Virginia Woolf, “Kendine Ait Bir Oda” kitabının 
ilk bölümünü bu cümlelerle tamamlıyor. En son 
ne zaman bir odada yalnız kaldık, düşündük, hatta 
yazdık? Bir oda bize ne söyler? Odada yazdıklarımız, 
pencereden bakmalarımız, evin içinde bir parça 

“A thousand stars were flashing across the blue wastes 
of the sky. One seemed alone with an inscrutable 
society. All human beings were laid asleep—prone, 
horizontal, dumb. Nobody seemed stirring in the 
streets of Oxbridge. Even the door of the hotel sprang 
open at the touch of an invisible hand—not a boots 
was sitting up to light me to bed, it was so late.” (p.28)

These are the sentences that complete the first 
chapter of Virginia Woolf’s “A Room of One’s Own”. 
When was the last time we were alone in a room, 
the last time we thought or even wrote? What does 
a room tell us? Us writing in the room, us looking 
out of the window, us being a part of the house, us 

oluşumuz, zamanla kendi doğamızı tanımaya 
başlamamız… Peki bütün bu sonu gelmeyen 
cümlelerin içinde kendi odamızın yolunu bize 
kim gösterecek, diye sorarsak nasıl yanıtlarla 
karşılaşırız? Bizi biz yapan unsurları nasıl bulacağız? 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaştığında 
“kadın” ve “kadınlık” üzerine konuşmalar ve yazılıp 
çizilenler de artıyor. Kadının toplumdaki yerine 
ve karşılaştığı sorunlara tek taraflı değil, farklı 
açılardan, daha kuşatıcı bakmak nasıl sağlanır? 
Virginia Woolf ile bunu anlamaya çalışacağız. 

starting to get to know our own nature in time…
So, what if we ask “who will show us the way to our 
room?” in between these never-ending sentences, 
what kind of answers do we get? How do we find the 
elements that make us who we are? The closer we 
get to International Women's Day on March 8, the 
more works, speeches and writings on ‘women’ and 
‘womanhood’ we can find. How does one take a look 
at women's place in society and the problems they 
face from a broader point of view? Virginia Woolf will 
be our guiding light on our way to find the answer.

VIRGINIA WOOLF’UN HEPİMİZE 
YAZDIĞI GİZLİ MEKTUP

MODERN ZAMANLARA DOĞRU KADIN
“Kadın”ın bir konu olarak ele alınması modern toplumun 
ortaya çıkmasıyla başlıyor denilebilir. Öncesinde kadının 
konumu, aile içindeki yeri ya da görevleri belliydi. Erkek, 
özgür birey olarak kabul edilir; kadın, özgür olmayan 
olarak nitelenirdi. Fakat bu konu sanayileşme ile birlikte 
tartışılmaya ve günümüze doğru gelindikçe bir bilince ve 
harekete dönüşmeye başladı. Bu sürecin başladığı dönemde 
ise “Kendine Ait Bir Oda” Woolf’un yaşadığı sıkıntılara bağlı 
olarak kadının toplumdaki konumunu düşündüğü, kadına 
bakışın tarih boyunca hangi aşamalardan geçtiğini, iki savaş 
arası dönemi ve bütün bunların bize ne söylediğini ele aldığı 

WOMEN IN MODERN TIMES
The coverage of ‘women’ as a topic is said to begin with the 
emergence of modern society. Previously, the position of 
a woman, her place or duties within her families were very 
specific. Male was considered a free individual; the woman 
was considered non-free. However, this subject began to be 
reconsidered as a result of industrialization. At the beginning 
of this process, ‘A Room of One’s Own’ was a book in which 
Woolf had been thinking about the position of women in 
the society in the light of her problems she was facing, the 
historical stages of society’s perspective on women, the 
period between two world wars and what all these tell us. 
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Özel anları, fotoğraflarınızı 
pula dönüştürerek 

ölümsüzleştirin.

Sevdiklerinize
Özel

Nostalji
Nostalgia

Kitap, Woolf’tan kadınlara bir mektup, aynı zamanda 
hepimize bir mektup olarak da ele alınabilir. Çünkü 
kadın ve erkeğin aynı koşullarda yaşayabilmesi 
iki tarafın da ortak noktada buluşması ve kendini 
tanıması ile mümkün olacaktır. Kendine ait bir 
oda da bu tanıma evresinin bir parçası olur. Kadın 
ya da erkek, kişinin kendini tanıması, durmadan 
yazması, ifade etmesi, üretmesi, kendine ait bir 
dünya kurması ve belki de en önemlisi “gerçeklikle 
olan ilişkileri” görmesi Virginia Woolf’un çabasını 
anlamamızı ve şimdiye taşımamızı sağlayacaktır. 

(Alıntıların yapıldığı kaynak: “Kendine Ait Bir Oda, Virginia Woolf, 
İletişim Yayınları, Çev: Suğra Öncü, İstanbul: 2017)

This book is a letter written by Virginia Woolf for all 
women, actually it is a letter written to all mankind. 
In order for men and women to live under the similar 
conditions, both sides need to meet on a common 
ground and both genders have to know who they are. A 
room of one’s own becomes part of this self-knowledge 
phase. In order to put necessary emphasis on Mrs. 
Woolf’s efforts and carry them forward; one, either a man 
or a woman; should know who he/she is, write in order 
to express himself/herself, be productive, live in a world 
of his/her own and, most of all, be in touch with reality.

bir kitap. Wolf, tarih boyunca 
görülen kadın-erkek ayrımından 
bahsediyor ve yakın bir zamana 
kadar kadınların kendine ait 
bir alanlarının olmasına izin 
verilmediğini söylüyor. “19. yüzyıl 
başlarına değin, bir kadının, 
annesi ve babası olağanüstü 
zengin ya da çok soylu olmadıkça, 
sessiz ya da ses geçirmeyen bir 
odası olması bir yana, yalnızca 
kendine ait bir odaya sahip 
olması bile olanaksızdı.” (S.59) 
1882-1941 yılları arasında yaşayan 
Wolf, bir kitaplıkta yaşadıklarını 
şöyle anlatıyor: “Kapıyı açmış 
olmalıyım, çünkü birden, 
koruyucu bir melek gibi, ama 
beyaz kanatlar yerine siyah bir 
cübbenin dalgalanmasıyla yolu 
kapayan kır saçlı, kibar, ama 
bana küçümseyerek bakan bir 
beyefendi karşımda belirip eliyle 
geri dönmemi işaret ederek 
alçak bir sesle, hanımların ancak 
bir fakülteli eşliğinde ya da bir 
tavsiye mektubu ile kitaplığa 
kabul edilebileceğini üzüntüyle 
belirtmek zorunda olduğunu 
söyledi.” (s.10)

Woolf says there has always been a discrimination between women 
and men throughout the history and until recently women are not 
allowed to have a space of their own. “In the first place, to have a 
room of her own, let alone a quiet room or a soundproof room, was 
out of the question, unless her parents were exceptionally rich or very 
noble, even up to the beginning of the nineteenth century.” (p.59) 
Woolf, who lived between 1882 and 1941, describes what she had been 
through on her way to the library: “I must have opened it, for instantly 
there issued, like a guardian angel barring the way with a flutter of 
black gown instead of white wings, a deprecating, silvery, kindly 
gentleman, who regretted in a low voice as he waved me back that 
ladies are only admitted to the library if accompanied by a Fellow of 
the College or furnished with a letter of introduction.” (p.10)

Talha Kabukçu
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POSTA GÖNDERİLERİNİZ 
İMZANIZI TAŞISIN 

İSTER MİSİNİZ?
PTT AŞ’nin Kişisel Pul Hizmeti’yle 

gönderilerinizde iz bırakın, postalarınıza 
değer katın. PTT işyerlerinden Kişisel 

Başvuru Formu ve Sözleşmesi’ni temin 
ederek ilk adımı atabilir, seçtiğiniz bir 

görsel objeyi pul haline getirebilirsiniz. 
Üstelik bu pulu gönderilerinizde 

kullanabilir veya hatıra amaçlı 
saklayabilirsiniz.

MİLYONLARCA ÜRÜN
EPTTAVM.COM’DA

PTT’nin e-ticaret sitesi ePttAVM.com, 
yaklaşık 9 milyon ürünü oldukça uygun 

fiyatlara sunuyor. Siteden gözünüz kapalı 
alışveriş yapabilirsiniz. Çünkü ePttAVM.
com’da güvenli ticaret sistemiyle alıcı ve 

satıcı arasındaki bütün adımlar baştan 
sona kontrol ediliyor. Müşterinin kredi 

kartı bilgileri sistemde tutulmuyor ve 
üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmıyor. 

Ödeme, güvenli bir 3D secure sayfası 
üzerinden aracısız olarak gerçekleştiriliyor.

WOULD YOU LIKE YOUR 
POSTAL DISPATCH TO 
BEAR YOUR SIGNATURE?
With PTT AŞ’s Personal Stamp Service, 
leave a mark on your dispatch and add 
value to your post. By obtaining the 
Personal Stamp Application Form and 
Agreement from PTT branches, you can 
take the first step, and make a stamp 
out of a visual object of your choice. 
Moreover, you can use this stamp on 
your dispatches or keep it as souvenir.

MILLIONS OF PRODUCTS 
ON EPTTAVM.COM
PTT’s e-commerce website ePttAVM. com 
offers around 9 million products at quite 
affordable prices. It is safe to shop online 
on this website because each and every 
step between seller and buyer is under 
control through the secure e-commerce 
system. Customers’ credit card information 
is not retained on the system and is not 
shared with third parties whatsoever. 
Payment is carried out through a 3D 
secure page without intermediaries.

BİZ KİTAP DOSTUYUZ
Kitapların eğitim ve kültüre katkısının 

bilincinde olan PTT AŞ, yürüttüğü kitap 
taşıma kampanyasıyla kitapları diğer 

gönderilere oranla daha uygun fiyatlara 
alıcıya iletiyor. Ticari olmamak kaydıyla 

içeriğinde kitap bulunan APS kurye 
gönderileri, eğer ağırlığı 1 kilogramı 

aşmıyorsa 3 TL ücretle alıcıya ulaştırılıyor. 
Ağırlığı 1 kilogramı aşan APS kurye 

veya posta kargosuna yüzde 50,  kargo 
gönderilerine ise mevcut tarife üzerinden 

yüzde 30 indirim uygulanıyor.

BASKI VE GÖNDERİ 
MALİYETİNİZİ

AZALTIN
PTT AŞ, Birleşik Posta hizmetiyle 

müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor. 
Kurum ve kuruluşların yanı sıra 

şahısların da faydalanabildiği bu 
hizmette fatura, sigorta poliçesi, banka 

ekstresi, tebrik, broşür, kutlama kartı 
gibi toplu gönderiler PTT AŞ tarafından 

basılıyor ve ilgili kişilere iletiliyor. 
Dünyada az sayıda posta şirketinde 

bulunan bu hizmet Türkiye’de PTT AŞ 
kalitesi ve güveniyle sunuluyor.

WE ARE BOOK-FRIENDLY
Being aware of the contribution of books to 
education and culture, PTT AŞ, within the 
framework of its book delivery campaign, delivers 
books to the recipient at even more affordable prices 
compared to other types of postal service. An EMS 
dispatch that includes books – on the condition that 
they are not commercial dispatch– is delivered for 
TL 3 if its weight is less than one kilogram. Over 
the existing tariffs, there is 50 percent discount for 
an EMS dispatch or postal cargo exceeding 1 kg of 
weight and 30 percent discount for cargo shipments 
exceeding 1 kg of weight.

REDUCE YOUR PRINTING 
AND DISPATCH COSTS
PTT AŞ offers major comfort to its 
customers with its Hybrid Mail service. 
In this service, which can be used by 
establishments, institutions and persons 
alike, collective sendings such as bills, 
insurance policy, bank statements, 
congratulatory notes, brochures and 
celebration notes are printed by the PTT 
AŞ and sent to the relevant persons. Offered 
by only a few postal administrations in the 
world, this service is granted in Turkey 
under the quality and safety of the PTT AŞ.

TEKNOLOJİK MEKTUBUN 
ADI PTTKEP

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) PTT aracılığıyla 
güvenli bir şekilde iletiliyor. PTTKEP’le 

gönderilen dijital postaların içeriği kesinlikle 
değiştirilemiyor ve bu postalar gerektiğinde 

hukuki delil olarak kullanılabiliyor. Zamandan, 
kağıttan ve paradan tasarruf etmek, resmî 

ve ticari işlemlerini hızlı yapmak, ticari 
faaliyetlerini verimli yürütmek, çevrenin 

korunmasına katkı sağlamak isteyen şahıslar 
ve kurumlar elektronik yazışmaları için 

PTTKEP’i tercih ediyor.

TECHNOLOGICAL LETTER: 
PTTKEP
Registered Electronic Mail (Kayıtlı Elektronik 
Posta-KEP) is delivered with safety through the 
PTT. The content of digital mail sent via PTTKEP 
is absolutely unalterable, and these posts can be 
used as legal evidence if required. Persons and 
institutions that want to save on time, paper and 
money, complete their official and commercial 
procedures rapidly, carry out their commercial 
activities efficiently, and contribute to the 
protection of the environment opt for PTTKEP in 
their electronic correspondence.

WESTERN UNION 
SERVICE
The world’s most reliable and fastest 
institution when it comes to international 
money transfer, Western Union adds to 
its speed in Turkey with the PTT. As a 
Western Union representative, the PTT 
carries out money transfers anywhere 
in the world without the requirement of 
a bank account. To transfer money via 
Western Union, all you have to do is go 
to a PTT branch with your ID card.

WESTERN UNION 
HİZMETİ

Uluslararası para transferinde dünyanın 
en güvenilir ve en hızlı kuruluşu kabul 
edilen Western Union, Türkiye’de PTT 

aracılığıyla hızını katlıyor. PTT bir 
Western Union temsilcisi olarak, banka 

hesabı gerektirmeden, dünyanın her 
noktasına para transferi işlemlerinizi 

gerçekleştiriyor. Western Union’la para 
transferi yapabilmek için kimliğinizle 

birlikte PTT’ye gitmeniz yeterli.
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Önceki sayının cevabı
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Foto Hayat 
Photo Life

Siz de PTT Hayat ile çektiğiniz fotoğrafları 

#ptthayatıniçinde etiketiyle Twitter ve 

Instagram'da paylaşın, en çok beğenilen iki 

fotoğrafı yayımlayalım.




