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Foreword
NISAN AYI GELIRKEN EŞSIZ GÜZELLIKTEKI
YURDUMUZUN DÖRT BIR YANI DA BAHARIN
TAZELEYEN ESINTISIYLE YENIDEN CANLANIYOR.
İçimizi sevinçle dolduran bu tatlı esinti, tarihimizdeki
umutlu günlerin hatırasını da yanında getiriyor: Nisan
ayında hem milli iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin kuruluş yıl dönümünü hem de Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birlikte kutluyoruz.
Tarih boyunca esareti asla kabul etmeyen aziz milletimizin
samimi imanı, sarsılmaz iradesi ve tükenmez azmiyle
istiklal ve hürriyet için mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı
devam ederken, 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da,
“Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” şiarı üzerine inşa
edilen TBMM, tam bağımsızlık konusundaki ısrar ve
kararlığımızı bütün dünyaya ilan ve ispat etmiştir. Bu
nedenle 23 Nisan 1920, milletimizin bayrak sevgisini,
bağımsızlık aşkını, istikbal ümidini, vatan toprakları
üzerindeki iradesini ve egemenliğini hatırlatan, bunun
yanında İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ifade ettiği
gibi, yurdumuzun üstünde tüten son ocak sönmedikçe
bayrağımızın asla inmeyeceğini de müjdeleyen, anlamlı ve
umutlu bir tarihtir. 23 Nisan’ın çocuk bayramı olarak ilan ve
kabul edilmesi ise bu umudun gelecek her nesille birlikte
yineleneceğine duyulan inancı göstermektedir. Çünkü
çocuklar, umudu geleceğe taşıyan hayatın ta kendisidir.
Kuruluşunun 99. yıldönümünde, TBMM’nin ilk başkanı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı’nı sevk ve
idare eden ilk Meclis’teki bütün milletvekillerini bir kere
daha saygıyla ve minnetle anıyoruz.
Ülkemizin geleceği adına çocuklarımızdan ve
gençlerimizden beklentilerimiz büyüktür. Çocuklarımızın
ve gençlerimizin sahip oldukları yetenekleri tam anlamıyla
yansıtabilmeleri, böylece kendilerine ve topluma faydalı
bireyler olarak yetişebilmeleri için sunulması gereken

imkanları sağlamak da bizim
vazifemizdir. Hepsinden daha önemlisi
onlara huzur, emniyet ve hürriyet içinde
yaşayabilecekleri bir ülke bırakmaktır.
Çünkü 1920 yılının 23 Nisan’ında
Türkiye’nin yeniden yeşeren umutları
dünya durdukça sürmeli, nesilden nesle
aktarılarak yaşamaya devam etmelidir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak
daima bu bilinçle hareket ediyor,
hükümetimizin aldığı tedbirler
doğrultusunda gelecek nesillerimizi
düşünerek onların faydasını gözeterek
çalışıyoruz. 2023 hedeflerimiz ve “Büyük
Türkiye” ülkümüz için her geçen
gün gayretimizi arttırıyor, inancımızı
yineliyor, umudumuzu tazeliyoruz.
Tüm çocuklarımızın, tüm dünya
çocuklarının 23 Nisan Çocuk Bayramı
kutlu olsun.
MEHMET CAHIT TURHAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

AS APRIL IS KNOCKING ON OUR DOOR, OUR
UNIQUELY BEAUTIFUL COUNTRY IS ABOUT TO
REJUVENATE WITH THE FRESH BREEZE OF SPRING.
This sweet breeze that fills our souls with joy, brings back
the memory of the hopeful days in our history: In April, we
will celebrate both the foundation anniversary of Grand
National Assembly of Turkey and National Sovereignty and
Children's Day.
While there was an ongoing War of Independence on
several fronts in which the Turkish nation was struggling
for independence and freedom with sincere faith, unshaken
free will and unceasing ambition, the establishment of
Grand National Assembly of Turkey in Ankara on April
23, 1920 proved our persistence and determination about
total independence with the motto “Sovereignty belongs
unconditionally to the people". Therefore, April 23, 1920 is a
meaningful and hopeful day in our history that reminds us
our nation's love for our flag, love for independence, hope
for the future, the will power and the sovereignty on our
homeland, and heralds us, as stated by our poet Mehmet
Akif Ersoy in our national anthem, that our flag will
never come down until the last fiery hearth that is ablaze
within Turkish nation burns out. The announcement and
acceptance of April 23 as children's day shows the belief
that this hope will be there forever guarded by all future
generations. Because children are like torches that carry the
light of hope into the future.
On the 99th anniversary of its establishment, we
commemorate Gazi Mustafa Kemal Atatürk, the first
president of the Grand National Assembly of Turkey, and
all the deputies of the first Assembly, who carried out the
War of Independence, with respect and gratitude.
On behalf of the future of our country, we have great
expectations from our children and young people. It is our

duty to ensure that our children
and young people can fully reflect
the capabilities they possess
and thus provide them with the
opportunities to be educated as
individuals who are beneficial to
themselves and society. Above all,
what matters is to leave a country
as legacy where they can live
in peace, security and freedom.
Because, Turkey’s rejuvenating
hopes in April 23, 1920 should
be alive as the world turns and
will continue to live by being
transferred from generation to
generation.
As the Ministry of Transport
and Infrastructure, we always act
with this awareness and we keep
on working by considering the
benefits of our future generations
in line with the measures taken by
our government. We maximize our
efforts, keep our faith and refresh
our hopes for our goal for 2023 and
ideals for "Great Turkey".
I congratulate all the children of
the world on Children's Day on
April 23.

MEHMET CAHIT TURHAN
Minister of Transportation and Infrastructure
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Genel Müdür
mesajı

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI’NIN 99. KURULUŞ YIL
DÖNÜMÜNÜ VE TÜM ÇOCUKLARIN ULUSAL EGEMENLIK
VE ÇOCUK BAYRAMI’NI EN IÇTEN DUYGULARIMLA
KUTLUYORUM. 23 Nisan 1920 tarihinde “Hakimiyet kayıtsız
şartsız milletindir” ilkesiyle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi;
vatan topraklarına göz diken düşmanlara karşı “Benim iman dolu
göğsüm gibi serhaddim var” diyerek sarsılmaz bir iradeyle istiklal
ve istikbal mücadelesi veren aziz milletimizin dirilişinin anıtı ve
bağımsızlık iddiasının kanıtı olmuştur. Millî Mücadele yıllarında,
esareti kabul etmeyen kahraman ecdadımızın hürriyet sevdası
diğer milletlerin bağımsızlık mücadelelerine ilham vermiş, istiklal
zemini üzerine inşa edilen millî iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük
Millet Meclisi ise vatan topraklarındaki egemenliğimizin sembolü
haline gelmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin 99. kuruluş yıldönümü
vesilesiyle, başta ilk Meclis başkanımız Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nı sevk ve idare eden
milletvekillerimizi, yanı sıra bağımsızlık mücadelesi vererek bizlere
bu cennet vatanı miras bırakan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi
bir kere daha saygıyla ve minnetle yad ediyoruz.
Meclisimizin kurulduğu günün hem Ulusal Egemenlik hem de
Çocuk Bayramı olarak ilan edilmesi, vatanın istiklal ve istikbalinin
doğrudan gelecek nesillere emanet olduğunu bizlere hatırlatan
önemli ve anlamlı bir ayrıntıdır. Bu nedenle, inanıyorum ki
23 Nisan yalnızca çocuklar için bayram değil, biz büyükler
için de çocukların ülkemizin umudu, vatanımızın teminatı ve
geleceğimizin mimarı olduğunu hatırlama ve bu bilinçle onlara

sunulacak imkânları geliştirmek için yeniden
düşünme vesilesidir.
PTT AŞ olarak topluma sunduğumuz ürün
ve hizmetlerin yanı sıra, büyük kurumlara
yakışan bir hassasiyetle sosyal sorumluluk
üstleniyor; eğitim, kültür, sanat ve spor
alanındaki çeşitli faaliyetlerimize ilaveten
çocuklara yönelik sosyal sorumluluk
projeleri de yürütüyoruz. Unutulan
değerlerimizin çocuklara öğretilmesini
amaçlayan aylık dergimiz Dama Dama PTT
Çocuk ile küçüklerin renkli dünyasına faydalı
ve öğretici eğlenceler taşıyoruz. Bunun
yanında, önümüzdeki süreçte çocukların
internet ortamındaki zararlı içeriklerden
korunarak keyifli vakit geçirecekleri, milli,
kültürel, toplumsal ve ahlaki değerleri
benimseyebilecekleri PETTE TVI adında bir
çocuk medya platformu kurmayı planlıyoruz.
İlkbaharın getirdiği umut ve sevincin tatlı
esintilerle yurdumuza yayıldığı bu güzel
günlerde, dünyanın en müstesna çiçekleri
olan çocuklarımız için de neşeli ve sağlıklı
günler, güzel ve aydınlık bir gelecek diliyor,
tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Çocuk
Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik
ediyorum.

KENAN BOZGEYIK
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı
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Message from
General Manager
I SINCERELY CONGRATULATE THE 99TH FOUNDATION
ANNIVERSARY OF GRAND NATIONAL ASSEMBLY
OF TURKEY AND ALL THE CHILDREN ON NATIONAL
SOVEREIGNTY AND CHILDREN'S DAY.
Founded on April 23, 1920, the Grand National Assembly of
Turkey, became the proof of the claim of independence and
monument of the resurrection of our beloved nation against
the enemies of the motherland as stated by "But I have borders
guarded by the mighty chest of a believer” in the national
anthem. During the War of Independence, our ancestors'
passion for independence inspired the struggles of other nations
for independence and Grand National Assembly of Turkey, the
place where national will was built on freedom, has become the
symbol of our sovereignty in the territory of our homeland.
On the occasion of 99th anniversary of the establishment
of Turkish Grand National Assembly, we commemorate our
martyrs and veterans with honor and grace who had fought
for the independence of our dear homeland including the first
Assembly chairman Gazi Mustafa Kemal and other members of
parliament who had managed the War of Independence.
The announcement of the day that our Grand National
Assembly was established as both National Sovereignty and
Children's Day is an important and meaningful detail that
reminds us that the homeland's independence and future will
be carried forward by future generations. I believe that April
23 is not only a holiday for children, but also an occasion for
adults to remember that children are the hope of our country,
the assurance of our homeland and the architect of our future,
and to re-think to develop the opportunities that will be offered
to them.
In addition to the products and services offered to the society,
PTT A.Ş. undertakes social responsibility projects for children
with a great sensitivity that suits large corporations in addition
to our various activities in the fields of education, culture, art and
sports. Our monthly magazine Dama Dama PTT Çocuk, which

aims to teach our forgotten values
to our children, brings useful
and educational entertainment
opportunities to the colorful
world of the little ones. In
addition, we plan to establish a
children's media platform called
PETTE TVI in which children
will be able to enjoy quality time
without being exposed to harmful
content on the internet and adopt
national, cultural, social and
moral values.
In these beautiful days, when
the hope and joy are brought to
our country with sweet breezes
of spring, I wish that a beautiful
and bright future will bring our
children, the most exceptional
flowers of the world, joyful and
healthy days, and I congratulate
their Children’s Day on April 23
with my sincere feelings.

KENAN BOZGEYIK
Chairman of the Executive Board, Director General of PTT AŞ
Chairman of the Council of Administration of Universal Postal Union

Ajanda

Agenda
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Başak Duru
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JOSEPH K.

Joseph K, otuzuncu yaş gününü eve sipariş
ettiği pizzayla kutlamak üzereyken, pizzasını
getiren iki adamın ona tutuklu olduğu bilgisini
vermesiyle kendini adalet savaşının içinde bulur.
İngiliz yazar Tom Basden’ın kara mizah yüklü
uyarlamasında Joseph K., Franz Kafka’nın yüz yılı
devirmesine rağmen zaman aşımına uğramayan
“Dava”sının yeniden görülmesi için modern
dünyanın labirentlerine bırakılıyor. Mert Fırat,
Didem Balçın, Onur Dilber, Özgün Aydın’ın rol
aldığı oyun, İstanbul DasDas Sahne’de. Güncel
tarihler için: www.dasdas.com.tr

JOSEPH K.

Joseph K, who was about to
celebrate his 30th birthday
at home with the pizza he
had ordered, found himself
in a struggle for justice
as the pizza delivery guys
disclosed that he was under
arrest. In this contemporary
interpretation of ‘The Trial’,
British writer Tom Basden
brings the timeless classic
of Franz Kafka to the
labyrinths of the modern
world for a final verdict.
The cast includes Mert
Fırat, Didem Balçın, Onur
Dilber, Özgün Aydın. The
venue is Istanbul DasDas.
For current dates:
www.dasdas.com.tr

3

4

1- REİS BEY

Nerede? Ankara DT, Büyük Tiyatro
Ne zaman? 12-14 Nisan, 20:00
Yazan: Necip Fazıl Kısakürek
Yöneten: Özer Tunca
Oyuncular: Osman Nuri Ercan,
Çetin Azer Aras, Zafer Güllü, Selma
Bayraktargil, Şemsettin Zırhlı, Sedat
Keçeci, Sevgi Tanrıverdi, Meliha
Savaş, Savaş Tamer, Emirhan Dünya

2- BREMEN
MIZIKACILARI’NIN
HİKAYESİ

Nerede? Antalya DT, Haşim İşcan
Sahnesi
Ne zaman? 14 Nisan, 14:00
Yazan: GRİMM KARDEŞLER
Yöneten: Kerem Yücel
Oyuncular: Zehra Ece Aral, Durmuş
Benli, Şükrü Gürel, Selge Ezgi
Zından, Ömer Alper İzci, Niyazi Mert
Kurt, Sidar Baran, Esra Şen, İsmail
Sabri Memiş, Gökhan Hızarcıoğlu

3- BARBARA'NIN DOĞUMU

Nerede? Bursa DT, AVP Sahnesi
Ne zaman? 13 Nisan, 20:00
Yazan: Duygu Ergun
Yöneten: Ece Okay
Oyuncular: Arzu Tan Bayraktutan,
Ufuk Şener, Melike Ergüzen, Gizem
Türköz, Öykü Esendemir, Nurettin
Örük, Durulcan Yaman, Erem Nalcı,
Adnan Tunalı, Ege Seçkiner

4- MERAKLISI İÇİN ÖYLE
BİR HİKAYE

Nerede? Ankara DT, Stüdyo Sahne
Ne zaman? 14 Nisan, 15:00
Yazan: Sait Faik Abasıyanık
Yöneten: Murat Çidamlı
Oyuncular: Erdinç Doğan, Şahin
Koray Doğanyiğit

1- REİS BEY

Where? Grand Theater Hall of Ankara
State Theater
When? April 12-14, at 20:00
Author: Necip Fazıl Kısakürek
Directed by: Özer Tunca
The Cast: Osman Nuri Ercan,
Çetin Azer Aras, Zafer Güllü, Selma
Bayraktargil, Şemsettin Zırhlı, Sedat
Keçeci, Sevgi Tanrıverdi, Meliha Savaş,
Savaş Tamer, Emirhan Dünya

2- BREMEN MIZIKACILARI’NIN
HİKAYESİ
Where? Haşim İşcan Hall of Antalya
State Theater
When? April 14, at 14:00
Author: Brothers Grimm
Directed by: Kerem Yücel
The Cast: Zehra Ece Aral, Durmuş
Benli, Şükrü Gürel, Selge Ezgi Zından,
Ömer Alper İzci, Niyazi Mert Kurt, Sidar
Baran, Esra Şen, İsmail Sabri Memiş,
Gökhan Hızarcıoğlu

3- BARBARA’NIN DOĞUMU

Where? AVP Hall of Bursa State Theater
When? April 13, at 20:00
Author: Duygu Ergun
Directed by: Ece Okay
The Cast: Arzu Tan Bayraktutan, Ufuk
Sener, Melike Ergüzen, Gizem Türköz,
Öykü Esendemir, Nurettin Örük,
Durulcan Yaman, Erem Nalcı, Adnan
Tunalı, Ege Seçkiner

4- MERAKLISI İÇİN ÖYLE BİR
HİKAYE

Where? Studio Hall of Ankara State
Theater
When? April 14, at 15:00
Author: Sait Faik Abasıyanık
Directed by: Murat Çidamlı
The Cast: Erdinç Doğan, Şahin Koray
Doğanyiğit

Ajanda

Agenda
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3

AP
KİT K
BOO
YAŞLILIK GÜNLÜĞÜ

1

Sel Yayıncılık etiketiyle
çıkan “Yaşlılık Günlüğü”,
Türkçe’nin büyük ustası
Salâh Birsel’in 1980-85 arası
kaleme aldığı günlüklerini
okuyucuyla buluşturuyor.
Birsel, kitabında gündelik
hayata, edebiyata, yaşlılığa
ve belleğe dair gözlemlerine
tanıklığa davet ediyor
okurlarını. “Hacivat Günlüğü”
kitabının devamı olan
kitapta, yazma tutkusunu
ve yaşlanmanın kederini
derinden hisseden bir yazarın
iç dünyasını dinleyeceksiniz.

In his book, Selçuk Demirel presents snapshots
from the mood of the human being released into
the world with the help of the basic concepts and
thoughts in psychoanalysis. The works in the book are
accompanied by various names including Freud, Jung,
Nietzsche, Poe, Pessoa and Lacan. Selçuk Demirel
makes references to the state of humanity between his
subconscious and bare reality with his drawings and
pictures and tries to understand the problems related
to his and others’ existences through drawing.

DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDA
NE VAR?

Taze Kitap’tan çıkan “Dünyanın Öbür
Ucunda Ne Var?”, Yeni Zelanda’dan
Patagonya’ya, Peru’dan Japonya’ya, Palau’dan
Güney Afrika’ya, Hindistan’dan Etiyopya’ya,
Endonezya’dan Amerika’ya, Nepal’den
Bolivya’ya dünyanın öbür ucunda neler
olduğunu, kimlerin yaşadığını, neler yaptığını
merak eden çocuklar için bir başucu kitabı…

DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDA NE
VAR?

2

Selçuk Demirel “PSİ”de psikanalizin temel kavram
ve durumlarından hareketle dünyaya salınmış bireyin
ruh halinden kesitler sunuyor. Kitapta yer alan
çalışmalara zaman zaman Freud, Jung, Nietszche,
Poe, Pessoa, Lacan gibi isimler eşlik ediyor. Desen
ve resimleriyle bilinçaltı ile yalın gerçeklik arasında
insanlık durumuna göndermelerde bulunan Selçuk
Demirel, çizgi yoluyla kendisinin ve insanların varoluş
sorunlarını anlamaya çalışıyor.

PSİ-BİLİNÇALTINDAN GERÇEKÜSTÜNE

YAŞLILIK GÜNLÜĞÜ

‘Yaşlılık Günlüğü’, published
by Sel Yayıncılık, presents
the diaries of Salâh Birsel,
the great master of the
Turkish language, written
between 1980-85. Mr. Birsel
invites his readers to witness
his observations on daily
life, literature, old age and
memory. You will hear things
from the inner world of an
author who deeply feels the
passion for writing and the
grief of aging.

PSİ-BİLİNÇALTINDAN GERÇEKÜSTÜNE

‘Dünyanın Öbür Ucunda Ne Var?’, published
by Taze Kitap, is a reference book for children
who wonder what is happening and who lives
doing what on the other side of the world
including New Zealand, Patagonia, Peru,
Japan, Palau, South Africa, India, Ethiopia,
Indonesia, Americas, Nepal, Bolivia, etc.

4
BİR CUMA RÜZGÂRI KADIKÖY

Mario Levi, yedi kitaplık yeni İstanbul yolculuğuna
“Bir Cuma Rüzgârı Kadıköy” ile başlıyor. İlk durağı ise
Kadıköy. Teğet geçen hayatlar, geleceğe dair kaygılar,
kalmakla gitmek arasında bocalayışlar ve söylenemeyen
gerçeklerle iç içe geçen hikâyelerin yer aldığı kitapta
ayrıca Levi tarafından çekilmiş siyah beyaz semt
fotoğrafları da çıkacak karşınıza.

BİR CUMA RÜZGÂRI KADIKÖY

Mario Levi starts a new Istanbul journey that will consist
of seven books with ‘Bir Cuma Rüzgarı Kadıköy’. His
first stop is Kadıköy. The book, which tells stories about
tangent lives, worries about the future, wavering between
leaving and staying, undisclosed facts, also includes black
and white photographs taken by Mr. Levi.
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Başak Duru

1- MELİKE ŞAHİN

Büyüleyici sesiyle şimdiden
en iyiler arasında yerini
alan Melike Şahin, Ankaralı
hayranlarıyla buluşuyor.
Nerede? IF Performance Hall,
Ankara
Ne zaman? 23 Nisan, 21:00

ZİK
MÜ IC
S
MU

2- SERTAB ERENER

FROM ROMANTICISM
TO ETERNITY

ROMANTİZMDEN SONSUZLUĞA

Bruckner ve Brahms’ın sonsuzluğa uzanan müzikleri
bu konserde sizlerle buluşacak. Gecede BİFO’nun
konukları; koro dünyasının efsane topluluklarından
biri olan Alois Glassner yönetimindeki Salzburg Bach
Korosu ile Miah Persson, Dorottya Láng, Rame Lahaj ve
Adam Plachetka olacak.
Nerede? Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium, İstanbul
Ne zaman? 25 Nisan, 20:00

The music of Bruckner
and Brahms that extends
to eternity will meet you at
this concert. The guests of
BIPO for this concert will
be Salzburg Bach Choir
conducted by Alois Glassner
with Miah Persson, Dorottya
Láng, Rame Lahaj and Adam
Plachetka.
Where? Lütfi Kırdar Anadolu
Auditorium, Istanbul
When? April 25, at 20:00

Türkiye’nin en başarılı kadın
vokallerinden biri olan Sertab
Erener, Adana’da!
Nerede? Çukurova Üniversitesi,
Adana
Ne zaman? 21 Nisan, 21:00

3- CEM ADRİAN

Kendini “özgür bir müzisyen”
olarak tanımlayan Cem Adrian,
İzmir’de sevenleriyle buluşuyor.
Nerede? Bostanlı Suat Taşer
Tiyatrosu, İzmir
Ne zaman? 24 Nisan, 20:30

2

4- EVGENY GRİNKO

3

"Valse" adlı şarkısı ile gönüllerde
taht kuran genç piyanist Evgeny
Grinko, Antalya’da!
Nerede? Konyaaltı Açıkhava
Tiyatrosu, Antalya
Ne zaman? 25 Nisan, 21:00

1- MELİKE ŞAHİN

Melike Şahin, who has
already taken her place
among the best with her
charming voice, is meeting
with fans in Ankara.
Where? IF Performance Hall,
Ankara
When? April 23, at 21:00

2- SERTAB ERENER

Sertab Erener, who is one
of Turkey's most successful
female vocalists, will be
singing in Adana!
Where? Çukurova University,
Adana
When? April 21, at 21:00

3- CEM ADRIAN

Cem Adrian, who describes
himself as ‘a free musician’,
meets his fans in Izmir.
Where? Bostanlı Suat Taşer
Amphitheater, İzmir
When? April 24, at 20:30

4- EVGENY GRINKO

4

Evgeny Grinko, the young
pianist who has won the
hearts with his song "Valse",
will be in Antalya!
Where? Konyaaltı
Amphitheater, Antalya
When? April 25, at 21:00
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MİHRİ: MODERN ZAMANLARIN
GÖÇEBE RESSAMI

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde
yetişen portre ressamı Mihri (1885-1954),
henüz 29 yaşındayken kadınlara mahsus güzel
sanatlar okulu İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin
kuruluşunu sağlamasıyla toplumsal dönüşümün
kayda değer aktörleri arasında yerini almış bir
ressam. “Mihri: Modern Zamanların Göçebe
Ressamı” sergisi, ömrünün büyük bir kısmını yurt
dışında geçiren Mihri’nin yerleştiği ülkelerde
zamanın ruhuna göre yeniden kurguladığı kimliği
ve hayatına odaklanıyor. Sergiyi, 9 Haziran’a dek
SALT Galata’da gezebilirsiniz. www.saltonline.org
ZIYARET SAATLERI
Salı-Cumartesi 12:00-20:00
Pazar 12:00-18:00

MİHRİ: A MIGRANT
PAINTER OF MODERN
TIMES

Portrait painter Mihri (18851954) established herself as
a prominent figure behind
social change of her time by
advocating the foundation
of the Academy of Fine Arts
for Women in the Ottoman
Empire at the young age of
twenty-nine. Mihri: A Migrant
Painter of Modern Times
sheds light on the way of
life and identity that Mihri
reconstructed in tune with the
social and intellectual climate
prevalent in the countries
where she successively settled.
You can visit the exhibition
in SALT Galata until June 9.
www.saltonline.org
VISITING HOURS
Tuesday to Saturday: 12.0020.00
Sunday: 12.00-18.00
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BİR PERİ MASALI
A fairy tale

Kapadokya
Cappadocia

Perilerin dört bir yanı sardığı, güzel atların özgürce dolaştığı,
gökyüzünde rengarenk balonların salındığı, bir zamanların hırçın
yanardağlarının bugün karla kaplandığı bir ülke. Kapadokya,
çocukken dinlediğimiz masallardaki uzak ülkeler gibi…

It is a country full of fairies where the beautiful horses run free in
the wild, the colorful balloons fly high in the sky, and mountains
that used to be volcanoes once are covered with snow today.
Cappadocia is like the distant countries in the fairy tales we used to
listen to when we were children
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Kayseri Havalimanı’ndan
çıktığımız anda gözlerimiz peri
bacalarını arıyor. Ancak henüz
bir buçuk saatlik mesafedeyiz.
Zirvesinden dört mevsim
kar eksik olmayan Erciyes’in
mihmandarlığında başlıyor
yolculuğumuz. 4000 metrelik
heybetiyle “Aydede” gibi takip
ediyor bizi. Kaynaklara göre en
son MÖ 253 yılında püsküren bir
volkanik dağ olduğuna şaşırmak
işten bile değil. Yaklaşık 300
km2’lik bir alanı kapsayan Kapadokya’nın adını,
resmi kaynaklarda geçmediği için tabelalarda
göremiyoruz. Ağaçların çok seyrek oluşundan
iklimle ilgili ilk bilgiyi alıyoruz. Ama asıl iklim
imtihanımız, akşamları birden 15 derece düşen
sıcaklık karşısında oluyor. Gündüzü bahar, akşamı
kış Güzel Atlar Ülkesi’ni keşfe hazırız!

GÜZEL ATLAR ÜLKESİ

O dönem eğitilmiş atların bölgede bulunmasından
dolayı Persler, “Güzel Atlar Ülkesi” ismini koymuş
Kapadokya’ya. Nuri Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu”
filmini izleyip de benim gibi merak ettiyseniz
hemen cevaplayayım: Vadilerde özgürce dolaşan
atlara “Yılkı Atı” deniliyor. Ancak bu muhteşem
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As soon as we leave Kayseri
Airport, we start to look around
with the hope of seeing a fairy
chimney. But we are not there, yet.
Our journey starts and our guide
will be Mount Erciyes where you
can see snow at its top throughout
the year. He follows us like a tall
‘grandfather’ with its grandiose
of 4000 meters. It is hard to
believe now, but Erciyes used to
be a volcano whose last eruption
was back in 253 BC. We do not
see the name ‘Cappadocia’, which covers an area
of about 300 km², on roadside signs since it is not
an official name. We get the first impression about
climate by seeing that trees are so rare. But we feel
we have been tested by the climate at nights when
the difference between daytime and nighttime
temperatures reaches 15 degrees. We are ready to
discover The Land of Beautiful Horses where it is
spring by day and winter by night!

THE LAND OF BEAUTIFUL HORSES

Due to the presence of trained horses in the region
once, Persians named it as Cappadocia which
means ‘The Land of Beautiful Horses’. If you have
seen ‘Winter Sleep’ of famous Turkish film director

görüntüyü izlemek isterseniz Kayseri yakınlarına
gitmelisiniz. Ve eğer çok şanslıysanız sayısı 300’ü bulan
yılkı atlarının özgürlüğe koşuşlarını görebilirsiniz.
Bundan milyonlarca yıl önce bölgenin üç büyüğü
Erciyes, Hasan Dağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav
ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların, yine
milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından
aşındırılmasıyla ortaya çıkmış Kapadokya. Tarihte
bilinen son patlama ise MÖ 2000 yılında Hasan
Dağı’nda meydana gelmiş. Hititlerin de yaşadığı
bu topraklar sonrasında Hristiyanlığın en önemli
merkezlerinden biri olmuş.
Yazın 35-40 derecelere ulaşan sıcaklık, kışın -15
dereceye kadar düşüyor. Sürprizi bol bir coğrafya
olduğunu hemen söyleyeyim. Çünkü ilkbaharda dahi
hiç beklemediğiniz bir anda dolu yağabiliyor. Biz buna
şahit olmadık ancak dönüş gününde hafif atıştıran kar,
anlatılanları doğruladı. Bölgenin geçim kaynağı tarım
ve hayvancılık. Patates, kayısı, üzüm başta olmak üzere

Nuri Bilge Ceylan and you are as curious as I am, it is
a pleasure for me to answer the question that comes
to mind: Horses that run free in the wild valleys are
called ‘yılkı horses’. But if you want to witness this
magnificent view, you should go to Kayseri. And if
you are very lucky, you can see some of these 300 wild
horses running free.
Cappadocia was formed millions of years ago through
the erosion of lava and ashes coming from Mount
Erciyes, Mount Hasan and Güllüdağ, which were
active volcanoes back then, by rain and wind for
millions of years. The last eruption known took place
from Mount Hasan in 2000 BC. The district, which was
once occupied by Hittites, became a very important
religious hub after Christianity.
The temperature reaches 35-40 degrees in summer,
and falls down to -15 degrees in winter. This is a piece

BALONLA KAPADOKYA

Fransız Yazar Jules Verne’in “Balonla Beş
Hafta” kitabını okuduysanız sizin de aklınızın bir
köşesinde bu eşsiz coğrafyayı balonla keşfetmek
vardır. Neredeyse yılın her ayı balon gezisine
çıkabilirsiniz. Elbette rüzgar elverdiği ölçüde…
Sivil Havacılık bu konuda sıkı önlem almış
durumda. Bölgede pek çok balon firması var.

CAPPADOCIA FROM A
BALLOON

If you happen to read ‘Five Weeks in
a Balloon’ of famous French author
Jules Verne, you should have this
urge to explore this unique land from
a balloon. You can have a balloon trip
in almost every month of the year.
Needless to say, as long as the winds
let you… Civil Aviation Authority has
taken strict measures regarding
this issue. There are many balloon
companies in the region.
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topraktan beslenen bir coğrafya. Burada yetiştirilen
kabaklar, bizim bildiğimiz kabaklara benzemiyor.
Bölgenin toprağı volkanik olduğu için kabakları
da acı oluyor. Bu nedenle sadece çekirdekleri
kullanılıyor. Yine buraya özgü olan sütle kavrulmuş
kabak çekirdeği, denemeniz gereken bir lezzet.

MEDENİYETLER BİLEŞKESİ

Asur, Hitit, Frig, Pers, Bizans, Roma Büyük Selçuklu
ve Osmanlı İmparatorlukları ile Kapadokya tam
anlamıyla medeniyetler bileşkesi sayılıyor. Bölge,
her döneme ait eserlere rastlayacağınız ender
yerleşimlerden biri. Toprakları kurak olduğu için
savaş görmemiş. Anadolu’nun ilk manastırları bu
bölgede kurulmuş. Turizm alanında bölgeyi ilk
keşfeden ise Fransızlar olmuş. Normalde üç günde
gezeceğiniz bölgede halen Fransız turist kafileleri
8-10 gün kalıyor. Bunun sebebi, keşfedilmemiş
vadilerde daha çok vakit geçirme istekleri.
Vadilerinde kaybolmak, keşfetmenin en güzel
hali! Balon turizminin başlaması da çok ilginç…
1990’ların başında İngiliz bir grubun film çekimi
için bölgeye balonla gelmesi, ardından balonları
yanlarında geri götürmek istememeleri üzerine
balonlar burada kalıyor ve balon turizmi bu şekilde
başlıyor. Bugün halen Kapadokya dünyada balon
deneyimini yaşayacağınız en iyi nokta.

GEZİNİZİN BAŞLICA DURAKLARI

Gezilecek çok fazla yer var, ancak hepsi birbirine
çok yakın. Otelimiz Ürgüp’te olduğu için
Kapadokya’nın en büyük yerleşim yerini başlangıç
noktası olarak seçiyoruz. Merkezde peri bacası
olmasa da her yıl binlerce insanın önünde fotoğraf
çektirdiği Üç Güzeller, bu açığı kapatıyor. Kaya
evler ve konaklar, bölgenin tipik mimarisini
oluşturuyor. Dillere destan Asmalı Konak da bu
yapılar arasında. Pembe, Üzengi ve Pancarlık
Vadileri yürüyüş yapmak için, Kızılçukur Vadisi ise
nefesinizi tutup gün batımını izlemek için ideal.
Göreme, bölgenin en küçük kasabası. Ama
peri bacalarıyla kaplı olduğundan en popüler
yerlerinden biri. Göreme Açık Hava Müzesi’ni
detaylı gezmek isterseniz yarım gün ayırmalısınız.
Göreme’nin günbatımı seyir tepesi ise Aydın

Ürgüp’teki Asmalı Konak, dizinin
hayranları için mabet anlamına
geliyor. Konağı gezebilir, önüne
kurulan küçük pazar yerinden
meşhur sürmeden alabilirsiniz.
Asmali Konak in Ürgüp is treated
as a temple by fans of the series.
You can visit the mansion and buy
souvenirs from the little market
place right in the front.

of land full of surprises. Because even in spring,
all of a sudden you can experience hail falling on
your head. We did not see any hail, but the snow
flurry on the last day of our trip confirmed what
was told. Here, agriculture and livestock are main
sources of income. Potatoes, apricots, grapes are
the main agricultural products. The pumpkins
grown here are different from the conventional
ones. They have a bitter taste due to the volcanic
structure of soil. Hence, only the kernels are being
used. The pumpkin seeds roasted with milk are
must to taste.

MELTING POT OF CIVILIZATIONS

Legacies of Assyrian, Hittite, Phrygian, Persian,
Byzantine, Roman civilizations with those of Great
Seljuk and Ottoman Empires make Cappadocia
a total combination of civilizations. You will see
ruins that belong to almost every civilization that
occupied this region and this is really rare. The
region did not experience any wars thanks to its

TOPRAĞA DOKUNUN

Bölgenin en iyi seramik atölyelerinden biri, Avanos’taki Chez
Galip. Burada aynı zamanda dünyanın en ilginç müzelerinden biri
olan Saç Müzesi bulunuyor. Galip Usta ile sohbet etmek isterseniz,
Avanos’un 3 km dışındaki, turist akınına uğrayan büyük atölyesini
ziyaret edebilirsiniz. www.chezgalip.com

TOUCH THE SOIL

One of the best ceramic workshops in the region is Chez
Galip in Avanos. One of the most interesting museums in the
world is located in here, namely Hair Museum. If you like to
have a chat with Galip Usta, you can visit his big workshop,
which is located 3 km outside Avanos. www.chezgalip.com

arid land. The first monasteries of Anatolia were
established in this district. The French were the
first to realize the touristic potential of the region.
French tourists spend 8-10 days in the region where
one can see nearly everywhere in three days. The
reason for this is their desire to spend more time in
undiscovered valleys. Getting lost in its valleys is
the most beautiful way to discover this region! The
story of introducing the balloons to the tourism
scene is quite interesting. In the early 1990s, a
British group came to the region to shoot a film
with their balloon and then they did not want to
take the balloon back with them. Then started the
balloons to fly high in the sky and the story goes.
Today, Cappadocia is still the best place in the
world to experience flying in a balloon.

MAJOR SIGHTS OF CAPPADOCIA

There are so many places to visit, but they are
all in the immediate vicinity. Since our hotel is
located in Ürgüp, we start with the largest town of
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MUSTAFAPAŞA (SİNASOS)
Kapadokya, 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya
Kültür Mirası listesine alındı.
Açıkhava müzeleri de olmak üzere nerdeyse tüm
turistik noktalara Müze Kart ile giriş yapıyorsunuz.
Cappadocia was included in
the World Cultural Heritage
List by UNESCO in 1985.
You can use Müze Kart
(Museum Card) to visit
almost all museums
including open-air museums.

IHLARA VADİSİ

IHLARA VALLEY

Aksaray’a bağlı Ihlara Vadisi, tam bir doğa harikası!
Hasandağı’ndan püsküren lavların akarsu aşındırmalarıyla
oluşturduğu vadi, bölgenin en yeşil yeri. Bir yandan akarsular
ve bol oksijen eşliğinde doğa yürüyüşü yapıp diğer yandan da
kiliseleri gezebilirsiniz.

Ihlara Valley of Aksaray is a natural wonder! The valley formed by
erosions of lava flows from Mount Hasan by rivers, is the greenest
area of the region. You can go trekking following the routes along
the rivers and taking deep breaths filled with oxygen and stop by
the churches whenever you see one.

Kırağı, nam-ı diğer Aşıklar Tepesi. Bir yanı uçurum
olan daracık araba yoluyla adrenalin yaşatsa da,
tepedeki 360 derecelik manzara muazzam bir şölen
yaşatıyor.
Kalesiyle ünlü Ortahisar’ın geçim kaynaklarından
biri depoculuk. Halkın bir kısmının geçimini
sayıları 700’ün üzerinde olan soğuk hava depolarını
kiralayarak sağladığı söyleniyor. Burayı bu kadar
özel kılan, tüf kayalardan oluşan evlerin güzelliği.
Ortahisar’ın simgesi olan kaleye tırmanmak biraz
zahmetli olsa da, tepedeki manzara buna değiyor.
Yine de Ortahisar’ı tam karşısında konumlanan
seyir tepelerinden izlemenin daha güzel olduğunu
söylemeliyim.
Uçhisar’ın önemli noktası ise girişinde göreceğiniz

Cappadocia. Although there are no fairy chimneys
in the center, thousands of people take pictures in
front of the Three Beauties (Three Graces). Rock
houses and mansions form the typical architecture
of the region. One of the most famous mansions in
Ürgüp is ‘Asmalı Konak’. The valleys Pembe (Pink),
Üzengi and Pancarlik are ideal for hiking, while
Kızılçukur Valley is ideal for watching the sunset.
Göreme is the smallest town in the region. But
it is one of the most popular places because it is
covered with fairy chimneys. If you want to visit
the Göreme Open Air Museum in detail, please
keep in mind that it takes half a day. Aydın Kırağı,
also known as Aşıklar Tepesi, is the place to watch
the sunset in Göreme. Even though the adrenaline

1900'lerin başında bölgenin en
zengin yerleşimi olan Mustafapaşa
(Sinasos)'nın sakinleri, mübadele
sonrası göç etmiş. Köyde bugün
yerel halkın katkılarıyla ayakta
kalmayı başaran o döneme ait
tarihi eserler görmeniz mümkün.
Mehmet Şakir Paşa Medresesi, Aziz
Nikolaos Manastırı, Konstantin
Eleni Kilisesi bu yapılar arasında.
Vakit bulursanız köy meydanındaki
kahveye oturup, Mustafapaşa’nın
tarihini ilk ağızdan dinlemeyi
unutmayın.

MUSTAFAPAŞA (SİNASOS)

Mustafapaşa, whose former
name was Sinasos, used to be the
wealthiest district in the region
before The Great Population
Exchange in 1923. After the
Exchange, Greeks had to leave their
homes. You can see many churches
and historical artifacts dating
to that era. Mehmet Şakir Paşa
Medresesi, St. Nicholas Monastery,
Konstantin Eleni Church are mustsee in this district. If you have time,
do not forget to take a seat in the
café on the village square and listen
to the history of Mustafapaşa at
first hand.
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KAYMAKLI YERALTI ŞEHRİ

Derinkuyu Yeraltı Şehri’ne nazaran daha kolay bir rota sunan
Kaymaklı Yeraltı Şehri, Kapadokya gezinizin olmazsa olmazı.
60 cm’lik dar geçitleri iki büklüm ilerlerken o dönem buralarda
yüzlerce insanın nasıl yaşadığına şaşırıyorsunuz. Astım ya
da bronşit gibi kronik bir rahatsızlığınız yoksa bu deneyimi
mutlaka yaşayın.

KAYMAKLI UNDERGROUND CITY

Kaymaklı Underground City, which offers an easier
route compared to Derinkuyu Underground City, is
a must see if you are in Cappadocia. As you try to
pass through passages as narrow as 60 cm, you
are amazed at how hundreds of people lived in here
once. If you do not have a chronic condition such as
asthma or bronchitis, you should live through.

Güvercinlik Vadisi. Geçmişte güvercin dışkısının
çok iyi bir gübre cinsi olmasının fark edilmesiyle
güvercin yetiştiriciliğine başlanmış. Vadi üzerinde
gördüğünüz insan eliyle yapılan oyukların hikayesi
böyle… Uçhisar kalesi ise beldenin bir diğer
simgesi.
Şaka değil, eskiden çanak-çömlek yapmayana kız
verilmiyormuş. Avanos’un merkezinde meşhur
Avanos çamurundan testi yapan ustanın heykeli
de bu bilgiyi doğruluyor. Ancak neyse ki bu adet
eskide kalmış. Kapadokya gezinizde mutlaka
toprağa dokunmalısınız. Kızıl çamurun yarattığı
pozitif etki, büyük şehirlerin stresini bir anda
alıp götürüyor! Avanos’a yarım gününüzü ayırıp,
altından toprağı kızıl, suyu yeşil Kızılırmak’ın
geçtiği “Sallanan Köprü”de durup dengeyi
yakalamaya çalışın.
Bunların dışında; dev bir oyma kaya kütlesinin

rushes through your head while driving on a
narrow road with a steep cliff on one side, the
360-degree landscape at the top makes you forget
your risky journey to the top.
Warehousing is a major source of income in
Ortahisar, which is famous for its castle. It is said
that some people earn a living by renting more
than 700 warehouses. What makes this place so
special is the beauty of houses carved into tuff
rocks. Although it is a bit troublesome to climb to
the castle, which is the symbol of Ortahisar, the
view from the top is worth it. Nevertheless, I should
say that it is a better view to watch Ortahisar from
the opposite hills.
The most attractive point of Uçhisar is the Pigeon
Valley. In the past, pigeon breeding was initiated
with the recognition that pigeon droppings are a
very good type of fertilizer. This is the story of the

üzerine kurulan, geçmişte Hristiyanlar ile
Müslümanların birlikte yaşadığı Çavuşin
Köyü, irili-ufaklı peri bacaları ve kiliseleriyle
ünlü Paşabağ Vadisi, peri bacalarının hayvan
ve insan figürlerine benzerlikleriyle hayal
gücünüzü harekete geçiren Devrent Vadisi,
bölgenin en eski yerleşim yeri olan ve aynı
zamanda açık hava müzesi olma özelliğine
sahip Zelve ile uçurumdaki dev peri
bacalarıyla müthiş bir seyir sunan Aşk Vadisi
görmeniz gereken yerler arasında… Kapadokya
seyahati, masal dünyasına yolculukla eş
anlamlı. Sadece izlemiyor, aynı zamanda o
masalın içindeki bir kahramanmışsınız gibi
hissediyorsunuz. Ve hepsi bir yana, doğanın
mucizesine tanıklık ettiğiniz Güzel Atlar
Ülkesi, ayaklarınızı yerden keserek hayata
yeniden başlamak için ilham kaynağı oluyor.

cavities made by human beings that you will see on the
valley. Uçhisar Castle is another iconic structure in this
town.
Believe it or not, if a young man was not involved in
pottery, he could not get married. This was the tradition
once but, thank God, it is over now. The statue of the
master who is making a water jug from mud in the
center of Avanos seems to confirm this tradition. In
Cappadocia, you must touch the soil. The positive effect
of the red mud immediately takes away the stress of the
big cities. Spend half a day in Avanos and try to find
your balance on Sallanan Köprü (Suspension Bridge)
where green Kızılırmak river runs below with red earth
deep down inside.
Other must-see places include Çavuşin Village, situated
on a huge rock formation where the Christians and
Muslims lived together in the past, Paşabağ Valley,
which is famous for its fairy chimneys and churches
of various sizes, Devrent Valley with its fairy chimneys
that stimulate your imagination with their resemblance
to animal and human figures, Zelve being the oldest
settlement in the region and an open-air museum,
Love Valley with the stunning view of glorious fairy
chimneys situated on the cliff. Traveling to Cappadocia
means a journey to the world of fairy tales. You do not
just watch, but you feel like you are a one of the heros in
that fairy tale. And all of sudden, The Land of Beautiful
Horses, where you witness the miracle of nature, sweeps
you off your feet and becomes an inspiration to restart
your life.
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SEYYAR
LEZZETLER
Stories of street
food vendors from
past to present

Yıllardır aynı yere arabasıyla kurulup
bıkıp usanmadan aynı lezzeti
müdavimleriyle buluşturan seyyar
ustalar… Bu merakla ustaların ekmek
teknelerine misafir olduk. Onlar
hikayelerini anlattı, biz de afiyetle dinledik
Taste of street food made accessible to
regulars by hawkers through their carts
that stand at the very same place for years…
We were dying to listen to stories of these
skillful people about their bread and butter.
They told us and we listened to them

Dışarıda kar lapa lapa atıştırırken apartmanın
kaloriferleri cayır cayır yanıyor. 5-6 yaşlarında
olmalıyım. Kartopu oynamaya çıkmışken
mis gibi kestane kebap kokusunun peşine
düşüyoruz. Bir akşam, belki mevsim
sonbaharken, sokağın bir ucundan bir ses
yükseliyor: “Boooo-zaaaa”. Pencereye koşup
bozacının ıssız sokakta yankılanan sesini
dinliyorum. Sabah oluyor, elinde güğümleriyle
sütçü amca dolaşıyor apartmanları; bir de
katkısız yoğurt satıyor, tadı, kokusu bambaşka.
Okul çıkışında iki köşeyi simitçi ve süt mısırcı
parsellemiş oluyor. Lunaparka gitme sebeplerim
ise eğlence bir yana, pamuk helva, patlamış
mısır ve renkli macunlardan yiyecek olma
ihtimalim. Annemle Eminönü’ne gittiğimiz bir
gün omzuna koyduğu camekanlı tezgahında
lahmacun satan adamı gördüğümde şaşırdığımı,
babamın işyerinin önünde dumanların arasında
kokoreç söğüşleyen satıcıyı, ilk kez stadyuma
gittiğimde yediğim köfteyi, Unkapanı’ndaki pilav

While the snow was coming down in big heavy flakes,
central heating in the apartment was working furiously.
I was probably 5 or 6 years old. Though we went out of
the apartment with the intention of throwing snowballs,
we could not help smelling the grilled chestnuts. One
evening, perhaps it was autumn, I heard a voice calling
‘Boooo-zaaaa’ from the other end of the street. I ran to
the window to listen to the echoes of that sound on the
almost deserted street. In the early morning, the milkman
already started its daily tour between buildings with the
churn in his hand; and he was also selling yogurt, so pure
and delicious. Right out of the schoolyard gate, a Turkish
bagel seller and a sweet corn seller were situated at the
opposite corners of the street. My reasons for going to the
funfair were not only the fun I would definitely have there,
but also the possibility of eating cotton candy, popcorn
and edible colored putty. I still remember many of the
street food vendors I have seen and their food I have
tasted: the man in Eminönü who sold lahmacun from the
stall surrounded by a window and placed on his shoulder,
the kokoreç seller in front of my father’s office, the
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meatball I had in front of the stadium when
I went to see a football match for the first
time, rice and chicken I had in Unkapanı and
many more…Being a child meant not only
playing games, but also enjoying every good
thing that life had to offer and wanting to
experience it all. At that time, eating out did
not mean eating in a café or in a restaurant,
but eating in open air: waiting in queues to
be able to eat from the street food vendors.
Even though hawkers have diminished in
number nowadays, street food vendors are
still easy to find on the corners of streets.

OTTOMAN HERITAGE

üstü tavuğu ve daha nicelerini hatırlıyorum. Çünkü çocuk
olmak sadece oyun oynamak değil, hayatın sunduğu her
güzellikten keyif almak, hepsini deneyimlemeyi istemekti.
Dışarıda yemek denildiğinde ise bir kafe ya da restoranda
değil, seyyar arabaların önündeki kuyruklarda alırdık
soluğu. Saydıklarımın bir kısmı şimdilerde sayıca azalsa
da sokak lezzetleri bugün de kentin köşe başlarını mesken
tutan simgelerden…

OSMANLI’DAN KALAN MİRAS

Seyyar lezzetlerin tarihi bizi çok eskilere, Osmanlı
İmparatorluğu dönemine götürüyor. Sırtlarında küfeleri,
omuzlarında terazileri ya da ellerinde sepet, sele,
güğümleriyle seyyar satıcılar Osmanlı döneminin önemli
bir parçasıydı. Satıcıların söylediği maniler birbirine
karışır, mahalleden geçiş saatleri dört gözle beklenirdi.
Gün doğumuyla yollara düşen seyyar satıcılar, gecenin
geç saatlerine kadar sokak sokak kenti dolaşırdı. Seyyar
pilavcı, aşureci, su satan sakacı, ciğerci, simitçi, zerzevatçı,
kahveci, şerbetçi, leblebici ve tatlıcı dönemin seyyar
satıcıları arasında. O günden bugüne bu lezzetlerin bir
kısmı kayboldu bir kısmı da dükkanlarda boy göstermeye
başladı. Onlarca yıl aynı köşe başında aynı lezzeti satan
satıcılar ise neyse ki hala bizimle. Hepsinin bir hikayesi
var. Adının önüne “usta” kelimesini koymak kolay mı?
Üstelik birbiri ardına açılan mekanların olduğu bir
metropoldeyseniz…
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The history of culinary delights of the
street dates back to the Ottoman era.
Hawkers were an important part of the
daily life in the Ottoman era: Some with
large wicker baskets on their backs or
scales on their shoulders and others
with baskets, flat baskets and churns.
Musical poems of hawkers were blending
in with one another as they are walking
on the streets and inhabitants of the
neighborhoods were looking forward to
their arrivals. Street vendors, who started
their daily routine by the sunrise, wandered
around the streets of the city until late at
night. Rice seller, seller of Noah’s pudding,
waterman who sells water, seller of liver,
Turkish bagel seller, vegetable seller, coffee
seller, sherbet seller, roasted chickpea seller
and confectioner are among the street food
vendors of Ottoman era. Some of these
vendors have disappeared since then,
and some products have been on sale in
shops. Luckily some are still with us selling
their usual products or food with their
carts standing on the very same corner for
decades. Each of them has his own story
to tell. It is not easy to be called a ‘master’
especially if you are in a big city with so
many cafés, restaurants and food venues.

NAZMİ USTA

Nerede?/Where?
Galata Kulesi / Galata
Tower-İstanbul
Ne zaman?/When?
Pazar hariç her gün/
Every day except
Sunday, between
12:00-15:00

Seyyar ustaların en neşelisi desek yeri onun için.
Diyelim ki karnınız tok, aklınızdan kokoreç yemek
geçmiyor ama yolunuz Galata Kulesi civarına düştü.
Bir de hafiften moraliniz bozuk. O halde mutlaka
Nazmi Usta’nın yanına uğramalısınız. Ustanın
ikramını da geri çevirmeyin. Çünkü o lezzet 40 yıllık
bir reçetenin ürünü. Sinoplu Nazmi Usta, kokoreci Ali
Sami Yen ve İnönü Stadyumlarında öğrenmiş. Yani
maç zamanları dışında da kentin en işlek olduğu,
seyyar dumanı bol lokasyonlarda... Bu işin sırrı ne diye
sorduğumuzda gayet kendinden emin bir kahkaha
patlatıyor usta ve “Yiyen bilir!” diyor. Temizlik işin
en önemli kısmı elbette. Bir de ustanın eli lezzetliyse
o zaman ortaya şahane bir iş çıkıyor. Özellikle öğle
tatilinde Nazmi Usta’nın arabasının önünde uzun
kuyruklar oluyor. O yüzden siz siz olun, 3’e kadar
beklemeyin. Çünkü kokoreç biter, Nazmi Usta gider.
Kokoreç sevmeyenleri bile sıranın başına davet
ediyoruz, çünkü ustanın dediği gibi: Yiyen bilir!

NAZMİ USTA

He is probably the most cheerful one of all street food
vendors in Istanbul. Let's say you had something to eat
and you are full, the idea of ‘kokoreç’ does not cross your
mind at all but somehow you are somewhere around Galata
Tower. Then you should definitely go and see Nazmi Usta.
Never turn down his offer if he offers you ‘kokoreç’. Because
he has been doing it exactly the same way since he started
his business using a 40-year recipe. Nazmi Usta from
Sinop, learned the art of ‘kokoreç’ around Ali Sami Yen and
İnönü Stadiums. These are well-known locations and they
are busy and crowded even on weekdays when there is no
football match with dense smoke coming from the carts
of street food vendors. When asked the secret of this taste
of his ‘kokoreç’, he bursts into laughter and says, "The one
who knows is the one ate it before”. The most important
part of this business is of course hygiene. And if the master
is a dab hand at cooking then it becomes a feast for your
stomach. Especially during the lunch break, there are long
queues in front of Nazmi Usta's cart. Please keep in mind
that ‘kokoreç’ is finished before 3:00 PM and Nazmi Usta
is gone. We feel obliged to invite even those who do not
like ‘kokorec’ to the beginning of the queue because as the
master says: "The one who knows is the one ate it before”.
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Nerede?/Where?
Pangaltı, Eşref Efendi
Sokak’ın başı/ At the
beginning of Eşref Efendi
Street, Pangaltı-İstanbul
Ne zaman?/When?
Pazar hariç her gün, /
Every day except
Sunday, between
14:00-20:00

MUAMMER USTA

Arabanın üzerinde yazan “1890” yılını görmeniz
bile yeter. Muammer Usta, işini aşkla yapanlardan.
Babadan oğula uzanmış onun hikayesi. Rumlardan
kalma bir mesleği önce dede öğreniyor, ardından
ustanın babası. Niğde, söğüş kellenin anavatanı.
Önce Muammer Usta’nın dedesi geliyor bu köşeye,
ardından baba devralıyor ve onu kaybettikten
sonraysa usta kuşanıyor önlüğü. 41 yıldır haftanın
her günü arabasının başında. Akşam 5’ten sonra
oğluna devrediyor. Ancak oğlunun bu işi devam
ettiremeyeceğini söylüyor. Bir-iki sene daha işin
başında olduktan sonra birini yetiştirip bayrağı
ona teslim edecek. “41 yıldır ne satmaktan, ne
yemekten ne de anlatmaktan sıkılmadım. Çünkü
severek yapıyorum. Sattığın ürünü kendin
yiyemiyorsan, kimseyi inandıramazsın, kimseye
de satamazsın. Müşteriyi inandırmak istiyorsan
oturup beraber yiyeceksin.”

MUSA USTA

MUAMMER USTA

Nerede?/Where?
Balık Pazarı’nın çıkışında,
karşı köşe / At the exit of
the Fish Market in Beyoğluİstanbul, the opposite corner
Ne zaman?/When?
Her gün/Every day, between
11:00-19:00

The year ‘1890’ printed on the cart will give
you an idea about this skillful man who loves
what he is doing. His story starts with his
father, actually even with his grandfather. His
grandfather had learned his bread and butter
from the Greeks in Turkey, then he taught
Mr. Muammer’s father. Niğde province is the
motherland of ‘söğüş’ which is boiled meat
served cold. Mr. Muammer’s grandfather had
started the business on the very same corner,
then the father took over and after his death,
Mr. Muammer became the master of ‘söğüş’. He
has been serving his customers every day for 41
years. After 5:00 PM, his son takes over the shift.
However, he says that his son will not be able
to continue doing this. He will teach someone
else how to run the business and get retired in a
year or two. He says, “I have never been tired of
selling, eating or talking about ‘söğüş’ because I
love my job. If you do not eat the food you have
been selling, you can neither convince anyone,
nor sell it to anybody. If you want to convince
that your food is worth eating, you are going to
sit down and eat it together with your customer.”
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MUSA USTA

25 senedir Kurtuluş Pangaltı’nda topik, Kahramanmaraşlı
Musa Usta’dan soruluyor. Aslen bir Ermeni mezesi olan topiği
eşiyle birlikte yapıyor Musa Usta. “Tek kişiyle olacak iş değil.
Nohut ve patates var içinde. Nohudun tek tek kabuğunu
ayıklıyorsun. Eziyetli iştir yani.” diyor. Bazen günde 8 bazen de
20 saat çalışıyor, işin durumuna bağlı olarak. Günde 10-15 topik
satıyor. İşin bir de restoranlara satış tarafı var. Onlar olmasa
geçinemem diyor. Yıllardır bu tezgahın başında olmasının
sırrını böyle anlatıyor: “Topiğin tadı tuzu olmazsa kim bana
para verir ki? Benim müşterim bellidir. Bu lezzeti bilen adam
bana gelir. Malzeme çalmıyorum. Yoksa bir işe yaramaz.”
1970’ten beri İstanbul’da olan Musa Usta’nın yola devam etme
sebebi ise şöyle: “Birinin gelip usta hayırlı işler demesi bile
yetiyor. Mal-mülk olsa da hepsi boş. Yaptığın işi güzel yapıp,
herkesten takdir alıyorsan bundan daha büyük mutluluk yok.”

If you are looking for ‘topik’ around
Pangaltı and Kurtuluş, Musa Usta from
Kahramanmaraş is the person you
should find. He has been preparing
‘topik’, basically an Armenian dish,
with his wife for 25 years. He says, “You
cannot run this business all alone.
‘Topik’ has chickpeas and potatoes
as ingredients. You need to slip off
the skin of chickpeas one by one. It
is excruciating”. Sometimes he works
for 8 hours a day and sometimes for
20 hours a day. He sells 10-15 units a
day. He also sells ‘topik’ to restaurants.
He says that he cannot make a living
unless he sells to restaurants: “If my
‘topik’ is not good enough, nobody
buys one. Anyone who has a taste
of ‘topik’ comes to me to buy it. The
amounts and quality of my ingredients
have not changed for years. If I change
either of them, people will notice.
Musa Usta, who has been in Istanbul
since 1970, explains why he has been
doing this for years: “It is enough for
me to hear ‘Have a nice working day!’
from someone else. There is nothing
better than being good at what you are
doing and getting compliments for it”.
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ŞAHİN VE AYVAZ USTA

MUSTAFA USTA

Yolu Beyoğlu’na düşenler “Sabırtaşı” tezgahını ve saçları gibi beyaz önlüğüyle her zaman şık giyimli Ali
Usta’yı hatırlayacaktır. Ali Usta 2009’da vefat ettiğinden beri içliköfte oğlu Mustafa Usta’ya emanet. İsmin
hikâyesini dinliyoruz önce: “1988’de ailece Kahramanmaraş’tan İstanbul’a geldik. Annem içliköfte yapıyor,
babam da Beyoğlu’nda bu köfteleri satıp memleketteki borçlarını ödemeye çalışıyordu. Babam hep,
‘Sabredeceğim, borçlarımı bitireceğim’ derdi. Bir gün caddede otururken tezgahına ‘Sabırtaşı’ ismini koydu.
Yani isim azimden, sabırdan geliyor.” Bu tezgah 20 yıldır Beyoğlu’nun simgelerinden biri. İstanbul’un en iyi
101 lezzeti arasında. Mustafa Usta, babasının vefatının ardından onun adını yaşatmak ve bu geleneği devam
ettirmek üzere işin başına geçmiş. Anne hala gidip geliyor ancak içli köfteleri aynı reçeteyle ustanın eşi
yapıyor. Babadan oğula uzanan ve dilerim oradan da nesiller boyu devam edecek bir aile işletmesi…

MUSTAFA USTA

Nerede?/Where?
St. Antuan Kilisesi’nin
karşısı/ Opposite of the
Church of St. Anthony of
Padua, Beyoğlu-İstanbul
Ne zaman?/When?
Her gün/Every day, between
12:00-22:00

Those who have been to Beyoğlu
before will remember Ali Usta who was
always dressed elegant with his apron
as white as his hair and his stall with
the name ‘Patience’. Unfortunately, Ali
Usta passed away in 2009 and his son,
Mustafa Usta, took over the business
ever since. The name of the stall has its
own story: “In 1988, we came to Istanbul
from Kahramanmaraş. My mother was
preparing stuffed meatballs and my
father was trying to sell these meatballs
in Beyoğlu in order to repay his debts
back in his hometown. My father
always said ‘I will be patient and repay
all my debts’. One day, while he was
sitting on the street, he just named his
stall ‘Patience’. The name comes from
perseverance and patience”. His stall
has been one of the symbols of Beyoğlu
for 20 years. His meatballs are among
the top 101 flavors of Istanbul. Mustafa
Usta took over the business after the
death of his father and kept the tradition
going. His mother comes on and off, but
meatballs are prepared by the wife of
Mustafa Usta using the same recipe. A
family business that has been taken over
by the son which will hopefully last for
generations…

Hava kararlığında her semtin
önemli noktalarında birer birer
yerlerini alır, camları buğulu pilav
arabaları. Ancak bunlardan biri
var ki, hem markalaşmış hem de
lezzetiyle adının önüne “meşhur”
lakabını almış. Meşhur Unkapanı
Pilavcısı, aynı zamanda akraba olan
Mardinli Şahin ve Ayvaz Usta’ya
emanet. Çalışanları Şahin Usta için
“pilavın mucidi” diyor. Şahin Usta
askerlik dönüşü Unkapanı’nda
motorlu kuryelik yaparken,
pilav arabası almayı düşünüyor.
1999’da Unkapanı’nda seyyar
olarak pilav satmaya başlayan
usta, belediye ile sorun yaşayınca
yine aynı yerde bir dükkan
açmış. Gündüzleri beş senedir
bu dükkanda pilav satıyor, akşam
7’den sonra ise dükkanı kapatıp
seyyar arabaya, yani eski usule
dönüyor. Dilerseniz tavuklu da
yiyebileceğiniz nohut pilavın sırrını
şöyle anlatıyor usta: “İyi pirinç
alıyoruz. Tereyağında kavurduktan
sonra et suyu kullanıyoruz. Yıllardır
bu böyle, değişmedi. Turşuyu da
ben çıkardım. Daha önce böyle
bir adet yoktu. Bir termos çay
taktım, müşteriyi pilavdan sonra
durdurmak için. Çünkü arabanın
önünün kalabalık olduğunu
görünce diğerleri de duruyor. Öyle
öyle işi oturttum.”

Nerede?/Where?
İMÇ 1. Blok, Unkapanı
Ne zaman?/When?
Hafta içi 10:00-03:00;
hafta sonları 10:00-06:00/
Weekdays, between 10:00 –
03:00; weekends, between
10:00 – 06:00

ŞAHİN USTA AND AYVAZ USTA

When the night falls, every rice selling cart with steamy
windows takes its own place at key points of each
neighborhood. However, one of these positively shines out
with both its brand and its taste such that it is described
as ‘famous’. The famous ‘Unkapanı Pilavcısı’ is run by
Şahin Usta and Ayvaz Usta, both of whom are relatives and
are from Mardin. Employees of Şahin Usta call him ‘the
inventor of rice’. After completion of his military service,
while he was working for a courier service in Unkapanı,
Şahin Usta decided to own a cart to sell rice. He started
his business in Unkapanı in 1999, however, after having
problems with the municipality, he opened a rice shop
instead in the same neighborhood. He has been selling rice
in this shop for five years during the daytime and after 7:00
PM, he closes the shop and takes his cart to sell rice in the
good old way. You can have chicken in addition to standard
rice with chickpeas. They reveal their secret of taste as: “Our
main ingredient, rice, is of high quality. After frying the rice
with butter, we use meat broth. It has been done this way for
years, it never changed. Then came the pickles. There was
no such thing before. In order to keep the customer in front
of the cart, I started to offer tea. I did this because when
others see many people in front of the cart, they intend to
come and have something to eat, as well. Thanks to word of
mouth, my business is good for the time being.
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"Kızılay büyüyor,

TOPLUM
GÜÇLENİYOR"
Red Crescent grows, society is getting stronger
Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ile Kızılay’ın değişim süreci
ve Kızılay arşivinde bulunan 100 yıllık geçmişe ait esir mektupları
özelinde bir röportaj gerçekleştirdik

We had an interview with Dr. İbrahim Altan, the General Manager of Turkish
Red Crescent, about the transformation process of the Red Crescent and
100-year-old letters of prisoners of war found in the Red Crescent’s archives.

Kuruluşu bir asrı geçen Kızılay dünyada
tanınan bir sivil toplum kuruluşu. Bu anlamda,
Kızılay’da yönetici olmak nasıl bir sorumluluk
gerektiriyor?
Kızılay bugün olduğu gibi 150 yıl önce de topyekün
bir milletin seferberlik ruhunun vücut bulmuş hali
ve bu özelliğiyle Kızılay tarih sahnesinin önemli
aktörlerinden biridir. Kızılay’da yönetici olmak
da şu sorumluluğu yüklüyor: Şanlı bir tarihin
rüzgârını arkaya alarak Kızılay’ı çağımızın dinamik
şartlarına uygun, güçlü bir yönetişim ve altyapı
ile güncellemek ve güçlendirmek. Nitekim bu
anlamda “Kızılay büyüyor, toplum güçleniyor”
diyerek kurumsal organizasyon yapımızı yeniledik.
Altyapımızı güçlendirerek teknoloji ile yönetilen
bir Kızılay’ı insanlığın hizmetine sunduk. Diğer

The Red Crescent is a well-known nongovernmental organization with a global
recognition. In this sense, what does it take to be
an executive in the Red Crescent?
The Red Crescent is the fruit of the mobilization
spirit of a nation and is one of the most important
actors of the history. Being an executive in the Red
Crescent imposes this responsibility: To update and
strengthen the Red Crescent by means of a strong
governance and updated infrastructure in accordance
with the dynamic conditions of our time without
forgetting the long-standing past of the organization.
Hence, we have renewed our corporate organizational
structure with the motto “The Red Crescent grows,
the society gets stronger”. We have introduced a
technologically advanced Red Crescent by updating

"Dirençli bir toplum
devletin en güçlü organıdır
diye düşünüyoruz,
verdiğimiz eğitimler ile
afete hazır bir toplum için
çabalıyoruz."

"We are of the opinion that a
resilient society is the most
powerful feature of a state, and
we strive for a society that is
always ready for any kind of
disaster through our trainings."
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“Köklü bir mazinin
getirdiği birikim ve
tecrübe yanında, bir sivil
toplum kuruluşunu büyük
kılan diğer önemli faktör
toplumsal destektir.”

taraftan Kızılay’ın “devlete yardımcı rolü” de
önemli sorumluluklar yüklüyor. Dirençli bir toplum
devletin en güçlü organıdır diye düşünüyoruz ve
verdiğimiz eğitimler ile afete hazır bir toplum için
çabalıyoruz. Devasa bir kan hizmetleri örgütümüz
var. Ülkemizin ihtiyacı olan kanın %85’ini
karşılıyoruz. Ülkemize sığınan farklı uyruklardan
misafirlerimize psikososyal destek sağlayan
merkezler kuruyor, meslek ve dil eğitimleri veriyor,
topluma uyum sağlamaları için çalışıyoruz. Yurt
dışında ülkemizin kamu diplomasisi çabalarına
katkıda bulunuyoruz.
Türk Kızılayı olarak büyük bir projeye daha
imza attınız ve 100 yıllık geçmişe ait esir

our infrastructure. On the other hand, the Red
Crescent is a “helping hand for government” and
this brings additional responsibilities. We are of the
opinion that a resilient society is the most powerful
feature of a state, and we strive for a society that
is always ready for any kind of disaster through
our trainings. We have an enormous organization
in terms of blood related services. We meet 85%
of the blood demand of our country. We establish
centers that provide psychosocial support to our
guests from different nationalities who take refuge
in our country, we provide vocational and language
training, and we try to help them adapt to the society.
We contribute to our country's public diplomacy
efforts abroad.

mektuplarını sahiplerine ulaştırmayı hedefliyorsunuz. Arşivde
tam olarak hangi dönem kayıtları bulunmaktadır? Sadece Türk
askerlerinin mi yoksa yabancı askerlerin esir mektupları da var mı?
Hilal-i Ahmer, savaş sırasında esir olan askerlerin çektikleri acılara,
yaşadıkları sıkıntılara, esaretlerinde gördükleri kötü muamelelere,
maceralı geri dönüşleri ve memleketlerine döndüklerinde yaşadıkları
travmalara şahit olurken, esirlerin annelerine, çocuklarına, eşlerine
duydukları özleme de ortak olmuştur. Savaş esirlerine yardım, aileleri
ile irtibatın sağlanması ve gerektiğinde esir değişimine yardımcı
olmak tüm Kızılay ve Kızılhaçların savaş anındaki temel görevleri
arasındadır. Bu anlamda, Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti 1912’de Üsera
Heyeti (Esirler Komisyonu) adı verilen özel bir komisyon kurmuştur.
Bu komisyon Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonunda hem İtilaf
Devletleri’nin elinde bulunan Türk esirlerin hem de Osmanlı Devleti
topraklarında bulunan yabancı esirlerin aileleriyle olan haberleşmelerini

“Social support is
another important
factor that makes a
non-governmental
organization great in
addition to the experience
accompanied by a longstanding past.”

As the Turkish Red
Crescent, you have been
working on a large scale
project and you will deliver
the letters of prisoners of
war that date back to 100
years ago to their loved
ones. Which time interval
do these records belong
to? Do the letters belong to
Turkish soldiers only or are
there letters that belong to
foreign soldiers, as well?
Ottoman Red Crescent
had witnessed not only the
suffering and maltreatment
of captured soldiers, the
adventurous journey
they had gone through
on their way back home
and the traumas they had
experienced, but also their
longing for their mothers,
their children and their wives.
Helping prisoners of war,
providing communication
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sağlamıştır. Balkan Savaşları, I. Dünya
Savaşı ve Milli Mücadele döneminde
esir alınan Myanmar’dan Sibirya’ya,
Basra’dan İtalya’ya kadar muhtelif
esir kamplarında tutulan askerlerin
aileleriyle haberleşmelerini sağlamış,
esirlere kitap, para ve çeşitli yardımlar
yapmıştır. Arşivimizde Balkan
Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve
Kurtuluş Savaşı dönemlerine ait esir
mektupları mevcuttur. Bu mektuplar
savaş günlerinden bugüne özenle
korunmuş 150 yıllık arşivimizin en özel
koleksiyonlarındandır. Arşivimizde yurt
dışında İngiliz, Rus, İtalyan, Fransız ve
Yunanlılara esir düşmüş asker ve sivil
Osmanlı esirlerine ait esir mektupları
bulunduğu gibi Anadolu’da Afyon,
Kastamonu, Çankırı, Kırşehir gibi
bölgelerde esir tutulan yabancı esirlere
ait mektuplar da bulunmaktadır.
Arşivde mektup, kart niteliğinde kaç
belge bulunmaktadır?
Balkan Savaşlarında 100.000 civarında
esir veren Osmanlı Devleti’nin Birinci
Dünya Savaşı boyunca İngiltere, Rusya,
Fransa ve İtalya’ya 200.000’den fazla esir
verdiği tahmin edilmektedir. Balkan
ve Birinci Dünya Savaşı esirlerine
Kurtuluş Savaşı dâhil edildiğinde
Osmanlı Devleti’nin 300.000’den fazla
esir verdiği bilinmektedir. Kızılay Arşivi
koleksiyonu ise bu faaliyetlere kaynaklık
ederek Arakan’da (Hindiçini, Burma,
Myanmar), Rusya’da, İngiltere, Fransa
ve diğer ülkelerdeki esir kamplarında
bulunan Osmanlı ve yabancı esirlerine
ait esir mektupları, esir kartları ve esir
defterlerine ev sahipliği yapmaktadır.
Kızılay Arşiv koleksiyonunda; 75 esir
defteri, 127 adet esir listesi, 308.645 adet
esir kartı ile yaklaşık 30.000 mektup
ve tahkikat talebi bulunmaktadır. Esir
kartları ve esir mektupları ile ilgili Irak

Balkan Savaşlarında 100.000 civarında esir
veren Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya
Savaşı boyunca İngiltere, Rusya, Fransa
ve İtalya’ya 200.000’den fazla esir verdiği
tahmin edilmektedir.

preserved since then. There are letters of
foreign prisoners of war who were captured
in Afyon, Kastamonu, Çankırı and Kırşehir,
as well as letters of Ottoman soldiers and
civilians who were captured by English,
Russian, Italian, French and Greek armies
abroad.

It has been estimated that 100,000 people
were captured from Ottomans in Balkan
Wars and more than 200,000 people were
captured by England, Russia, France and
Italy during World War I.

with their families, and assisting an exchange of prisoners
when necessary are among the main duties of all Red
Crescent and Red Cross organizations during a war. In this
sense, the Ottoman Red Crescent Association established a
special commission called the Commission of Prisoners of
War in 1912. This commission facilitated the communication
of prisoners of war from both sides with their families during
and at the end of World War I. It is also involved in facilitating
the communication of prisoners of war in Balkan Wars,
World War I, and the Turkish War of Independence who
had been kept in various prison camps located in various
countries including Myanmar, Siberia, Basra and Italy as well
as providing prisoners of war with books, money and other
aids. In our archive, there are letters that belong to prisoners
of war from Balkan Wars, World War I and Turkish War of
Independence. These letters form one of the most exclusive
collections of our 150-year archive which has been carefully

Kut’ül Amâre Cephesi’nde İngiliz esirlere ait malzemeler
ve ailelerin muhtelif yerlerde bulunan esirlere gönderdiği
paralara ait makbuzlar da Arşiv koleksiyonumuzun önemli
kaynaklarındandır.
Bu proje özelinde kurmuş olduğunuz bir ekip var mı,
yoksa gönüllülük esasıyla mı ilerlemektesiniz?
Bu proje için Türk Kızılay ile Hayrat Vakfı arasında bir
protokol imzalandı. Hayrat Vakfı, yurt içi ve yurt dışında
açmış olduğu kurslara katılan ve bu kurslarda başarılı
olan öğrenciler ve öğretmenleri ile birlikte tamamen
gönüllülük esasına bağlı olarak, bu projedeki mektupların
günümüz Türkçesine aktarımını üstlenmiştir. Geçtiğimiz
ay PTT ile de bir iş birliği protokolü imzaladık ve sosyal
sorumluluk çalışmalarında ortak projeler hayata geçirmek
için güzel bir adım attık. PTT ülkemizin en köklü ve en
özel kurumlarından birisidir. Sevindirici olan PTT ile Hilal-i
Ahmer ve Kızılay Pulları özelinde başlatılan iş birliğinin
böylesine anlamlı bir projede de devam edecek olması.
PTT’nin destekleri ile esir mektuplarımızı ailelerine
ulaştırmak konusunda çalışacağız.

How many letters and cards are there
available in the archives?
It has been estimated that 100,000 people
were captured from Ottomans in Balkan
Wars and more than 200,000 people were
captured by England, Russia, France and
Italy during World War I. The number of
prisoners of war exceeds 300,000 after the
Turkish War of Independence. The Red
Crescent Archive collection includes letters,
cards and notebooks of prisoners of war
who had been kept in various countries
including Arakan (Indochina, Burma,
Myanmar), Russia, England, France and
others. The Red Crescent Archive collection
includes 75 notebooks of prisoners of
war, 127 lists of prisoners of war, 308,645
cards and approximately 30,000 letters
and requests for investigation. Materials
belonging to English prisoners of war in
Kut Al Amara front of Iraq and receipts
of the money sent by the families to the
prisoners of war in various places are
among the most important pieces of our
archive collection.
Is there a team that has been working
exclusively for this project, or are there
volunteers only?
For this project, a protocol has been signed
between the Turkish Red Crescent and
Hayrat Foundation. Hayrat Foundation
will translate the letters included in this
project into modern Turkish with the
help of students and their teachers who
have participated in relevant language
courses in and out of Turkey. We signed a
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Bu projeyle bir tarihe ve insan yaşamına dair çok kıymetli
bilgiler sunacaksınız. Bu anlamda, projeyi ne süreçte
ilerletmeyi ve paylaşımları nasıl gerçekleştirmeyi
planlıyorsunuz?
Uluslararası alanda büyük öneme sahip olan bu
değerli koleksiyon Kızılay Arşivinde bugüne kadar
korunmuş, araştırmacılarımızın hizmetine sunulmuştur.
Ancak araştırmacılarımızın daha sağlıklı çalışma
yürütebilmesi, savaşlarda esir düşmüş aile üyelerini arayan
vatandaşlarımızın taleplerini hızlı karşılayabilmek adına
bu alanda esirlere ilişkin tüm kaynaklarımızın günümüz
Türkçesine aktarılması çalışmamızın ilk aşaması. Bu projeyi
hayata geçirdiğimizde, araştırmacılarımızın ve savaşlarda
esir düşmüş yakınlarının izlerini arayan vatandaşlarımızın
taleplerini daha hızlı ve sağlıklı karşılayabileceğiz. En
önemlisi mektupların asıl sahipleri esirlerimizin ailelerine
mektuplarını ulaştırmış olacağız. Bugün özgürce yaşadığımız
bu toprakları kendilerine borçlu olduğumuz şehit, gazi ve
esirlerimizin yaşadıkları sıkıntıları öğrenmek ve gelecek
nesillere öğretmek için yapılacak bu çalışma tarihimiz
açısından büyük önem taşımaktadır.

"Bugün Kızılay’ın arşivinde
Osmanlı askerlerine ve
Osmanlının esir aldığı yabancı
askerlere ait 308 bin 645 adet esir
kartı bulunuyor. Bu kartlardaki
bilgiler 75 adet esir defterinde
listelenmiş durumda."

cooperation protocol with PTT last month
and have taken the first step on our way
to implement joint social responsibility
projects. PTT is one of the most
established and distinguished institutions
in our country. Our cooperation which
started with stamps for Ottoman Red
Crescent Association and Red Crescent
will continue with such a meaningful
project. We will do our best to deliver the
letters of prisoners of war to their families
thanks to the support from PTT AŞ.
This project will help you provide
valuable information regarding the lives
of humans in history. In this sense, how
do you plan to move on with the project
and how will you share the information?
This remarkable collection, which is of
great importance in the international
arena, has been preserved in the archives
of the Red Crescent until today and it has
been presented to public for research. The
initial phase of our project is the translation
of the letters to modern Turkish in order to
enable our researchers to conduct a more
coherent study and to meet the demands
of our citizens who have been looking for
their family members that were prisoners
of war. When this project is put into effect,
we will be able to meet the demands of
our researchers and our citizens who have
been looking for traces of their family
members that were prisoners of war in a
more rapid and coherent way. Most of all,
we will be able to deliver the letters to the
families of our prisoners of war. We owe

"Today, there are 308,645 cards that
belong to the foreign prisoners of
war who had been captured by the
Ottomans and Ottoman prisoners of
war. The information on these cards was
registered in 75 notebooks for prisoners."

"Uluslararası alanda
büyük öneme sahip
olan bu değerli
koleksiyon Kızılay
Arşivinde bugüne
kadar korunmuş,
araştırmacılarımızın
hizmetine sunulmuştur."

"This remarkable
collection, which is of
great importance in the
international arena,
has been preserved
in the archives of the
Red Crescent until
today and it has been
presented to public for
research."

Size dair, ilk aldığınız ve yazdığınız mektubu hatırlıyor
musunuz?
Bizler, günümüz teknolojilerinin ortaya koyduğu sanal
iletişimden ziyade kalemlerimizle yazıp, zarf, pul, postahane
veya posta kutusu süreçlerini daha yoğun yaşayan nesilleriz.
Gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki akraba ve
arkadaşlarımız ile mektuplar yazarak haberleştik, kartpostallar
göndererek bayramlarımızı ve özel günlerimizi tebrik ettik.
Özellikle bayramlarda gönderdiğim yüzlerce kartpostalın
yazımı, pullanması ve gönderimi, bugünden geriye baktığımda,
tatlı bir anı olarak beni tebessüm ettiriyor. Hatta 1987 yılında
kendisine tebrik gönderdiğim bir arkadaşım tebrik kartının
zarfını birkaç gün önce kendi sosyal mecrasında yayınlayarak
güzel bir sürpriz yaptı. İlk aldığım mektubu hatırlamamakla
birlikte, ilk mektup ile tanışmam amcamın asker mektupları ile
olmuştur; yukarıdan aşağıya ikiye bölünmüş mektup kağıdına
yazılan asker mektupları. Okuma yazma bilmeyen babaanneme
okuduğum ve cevabını bazen benim bazen ablamın yazdığı
mektuplar. Sonra babaannemin yurt dışında, gurbette çalışan
kardeşleri büyük dayılardan gelen gurbet mektupları.
Son olarak, okurlarımıza kartpostalla seslenmek isteseniz
ne söylerdiniz?
Hilal’e adanmış tüm hayatlar anısına, başta kurucularımız olmak
üzere, 150 yıldır hilali dünyanın en uzak coğrafyalarına taşıyan,
iyilik bayrağının sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlayan,
bağışları ve gönüllü destekleri ile hep yanımızda olan tüm
Kızılay dostlarına şükranlarımızla…
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our homeland to the unprecedented
efforts of our soldiers. This project is
very important in the sense that we will
be able to learn the things our martyrs,
veterans and prisoners of war had been
through and we will hand it down to the
next generations.
Do you remember the first letter you
received and the first letter you wrote?
We belong to a generation who spent
more time with envelopes, stamps,
post offices or mail boxes rather than
the virtual communication revealed by
today's technologies. We wrote letters
to our relatives and friends in and out
of Turkey, we sent postcards for special
occassions. My memories of writing,
stamping and sending hundreds of
postcards especially for religious festivals
make me smile. By the way, a friend of
mine whom I sent a postcard in 1987
made a nice gesture by posting its
envelope on his social media a few days
ago. Although I could not remember the
first letter I received, the first time I ever
saw a letter was the one sent by my uncle
who happened to be a soldier back then.
I used to read his letters to my illiterate
grandmother and the answers written by
either me or my sister. I also remember
the letters from my grandmother’s
brothers who had been working abroad.
Last question, what would you write
to our readers if you were supposed to
write a postcard?
In memory of all the lives dedicated to
the Crescent, We would like to express
our gratitude to our founders and friends
of the Red Crescent who have been
by our side with their donations and
voluntary support on our journey to
carry the flag of the Crescent to the most
distant parts of the world for 150 years.
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Gerçeklik ve sanallık arasında bir deneyim:

ARTIRILMIŞ
GERÇEKLIK

An experience between reality and virtuality: Augmented Reality
Gerçeklik ve sanal dünyanın iç içe girdiği bir ortam oluşturma
fikrine dayanan artırılmış gerçeklik, pek çok uygulama
alanında kendine yer bulabilecek bir potansiyele sahip

Based on the idea of creating an environment in which
reality and virtual world are intertwined, augmented reality
has the potential to find its place in many fields of application
Teknolojik gelişmelerin gündelik
hayatımıza etkilerini her geçen gün
daha fazla deneyimliyoruz. Bu gelişmeler
daha önce mümkün olmayan şeyleri
yapabilmemize olanak sağladığı gibi,
eskiden daha fazla zaman ve çaba
harcadığımız işleri daha kısa sürede
ve kolayca yapabilmemizi de mümkün
kılıyor.
Artırılmış gerçeklik olarak
adlandırdığımız teknoloji de gerçeklik
ile sanallık arasında zengin bir ortam
oluşturmak amacıyla kullanılan pek çok
teknik aracı ve yöntemi kapsayan bir
teknoloji paketi olarak bu gelişmelerin
en yeni ve emekleme aşamasında
olanlarından birisi.

We experience the effects of technological
developments on our daily lives more and
more every day. These developments allow us
to do things that were not able to do before
and enable us to do certain things that take
time and effort in a shorter period of time and
with much less effort.
One of the mentioned developments is the
technology called Augmented Reality. It is
one of the newest of these developments
consisting of a technology pack
covering many technical tools and
methods used to create a rich
environment between reality and
virtuality.
Augmented Reality enables the
real world to be enriched with

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyanın bilgisayar
ortamında geliştirilen grafik, ses ve animasyonlarla
zenginleştirilmesine olanak sağlıyor.
Kullanıcılara gerçek ve sanal nesnelerin iç içe
girdiği canlı ve etkileşimli bir ortam sunan artırılmış
gerçeklik teknolojileri sayesinde kullanıcılar
birbiriyle ilişkili olan gerçek ve sanal nesneler ile
doğrudan etkileşime girebiliyor.
Bir sistemin artırılmış gerçeklik olarak
nitelendirilebilmesi için; gerçek dünya ile sanal
ortamları gerçek zamanlı olarak birleştirebilmesi,
etkileşimli olması ve gerçek ile sanal ortamları
dinamik olarak eşleştirebilmesi gerekiyor.
Artırılmış gerçeklik teknolojileri, gerçek ile sanal
arasındaki ayrımı görünmez olarak harmanlanmış
bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.
Burada sanal gerçeklik ile artırılmış gerçeklik
arasındaki farktan bahsetmek gerekiyor. Sanal
gerçekliğin aksine artırılmış gerçeklikte temel
amaç, gerçek dünyayı taklit eden sanal ortamlar
oluşturmak değil; gerçek zamanlı ve etkileşimli
olarak gerçek dünyayı, bilgisayar ortamında
geliştirilen sanal ortamlarla zenginleştirmektir.
Gerçeklik ve sanal dünyanın iç içe girdiği bir ortam

graphics, sound and animations developed by
a computer.
With Augmented Reality technologies that
offer users a live and interactive environment
in which real and virtual objects are
intertwined, users can interact with real and
virtual objects that are related to each other.
In order for a system to be qualified as
Augmented Reality; it should be able to
combine real world and virtual environments
on a real-time basis, be interactive, and
dynamically match real and virtual
environments.
Augmented Reality technologies aim to create
an environment which removes the distinction
between the real and the virtual.
At this point, we need to talk about the

difference between Virtual Reality and
Augmented Reality. Unlike Virtual Reality,
the basic purpose in Augmented Reality is
not to create virtual environments that mimic
the real world; to enrich the real world with
real-time and interactive virtual environments
created by computers.
Based on the idea of creating an environment
in which reality and virtual world are
intertwined, Augmented Reality has the
potential to find its place in many fields of
application.
Although initial researches conducted to make
Augmented Reality technologies applicable
in our daily lives are focused on areas such as
defense industry, medicine and manufacturing
industry in general, today Augmented Reality
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oluşturma fikrine dayanan artırılmış gerçeklik, pek
çok uygulama alanında kendine yer bulabilecek bir
potansiyele sahip.
Artırılmış gerçeklik teknolojilerini gündelik
hayatımızda uygulanabilir hale getirmek amacıyla
yürütülen ilk araştırmalar genel olarak savunma
sanayi, tıp, üretim sanayi gibi alanlara yoğunlaşmış
olsa da günümüzde artırılmış gerçeklik, eğitim,
oyun ve marka iletişimi gibi bir çok alanda
kullanılıyor.

SAVUNMA SANAYI

Askeri araştırmalar, artırılmış gerçeklik
teknolojilerinin günümüzdeki düzeyine
ulaşmasında önemli bir paya sahip. Savunma
sanayinin, artırılmış gerçeklik görüntüleyicilerin
gelişimine ve uydulardan elde edilen
verilerin artırılmış gerçeklik sistemleriyle
bütünleştirilmesine önderlik ettiğini söylemek
mümkün.

TIP

Artırılmış gerçeklik teknolojilerin adapte edilmeye
çalışıldığı en önemli alanlardan birisi de tıp alanı.
Günümüzde tıp alanında yaygın olarak kullanılan
artırılmış gerçeklik sistemlerinin yaygınlığından
henüz söz edilemese de geliştirilen ilk örnekler,
ileride yaşanması muhtemel büyük değişimleri
hayal etmemize engel değil. Tıp alanında
yapılan artırılmış gerçeklik araştırmalarıyla
gerçekleştirilmek istenen uygulamaları; hastanın
durumunu görselleştirmek, gözle görülemeyen
özellikleri teşhis etmek, teşhis ve tedavi

is being used in many fields such as education,
computer games and brand communication.

In Augmented Reality systems that
is used in the medical field, data
obtained by technics including
XRAY, MRI, Ultrasound, etc are
being used.

DEFENSE INDUSTRY

Military research studies have an important
role in reaching the current level of Augmented
Reality technologies. It is possible to say that the
defense industry is leading the development of the
Augmented Reality visualizers and the integration
of the data from the satellites with the Augmented
Reality systems.

MANUFACTURING
INDUSTRY

MEDICINE

One of the most important fields in which
Augmented Reality technologies are tried to be
adapted is medicine. Although the Augmented
Reality systems, which are widely used in medicine
today, are not as prevalent yet, the first examples
developed allow us to imagine the possible major
changes in the future.
The medical applications which can be made
real by Augmented Reality technologies can be
listed as visualizing the condition of the patient,
to diagnose the invisible features, to minimize the
time and error rate in diagnosis and treatment
processes, to guide critical surgical interventions
and to train health personnel.

Bu teknoloji,
görev esnasında
askerlerin yön ve
hedef bulmalarına
yardımcı olmak,
iletişim olanaklarını
arttırmak, olası teknik
aksaklıklarda bakımonarım süreçlerini
kılavuzlandırmak ve
askerleri eğitmek
gibi amaçlarla
kullanılıyor.

Artırılmış gerçekliğin sahip olduğu yetenekler uzaktan
öğretim teknikleri ile birleştirilerek öğrenenlere gelişmiş
öğrenme ortamları sunulabilir.
Advanced learning
environments can be provided
to learners by combining the
skills of Augmented Reality with
distance learning techniques.

süreçlerinde süreyi ve hata oranını en aza indirmek, kritik cerrahi
müdahaleleri kılavuzlandırmak ve sağlık personelini eğitmek
olarak sıralayabiliriz.
Artırılmış gerçeklik sistemlerinde, Tıp alanında kullanılmak üzere,
XRAY, MRI, Ultrason vb. gibi tekniklerle elde edilen verilerden
yararlanılıyor.

ÜRETIM SANAYI

This technology is used to help
soldiers find directions and targets
during their missions, to increase
communication possibilities, to
guide maintenance and repair
processes in possible technical
failures and to train soldiers.

Artırılmış gerçeklik araştırmalarının kullanıldığı ilk uygulama
alanlarının başında üretim sanayisi geliyor. Bakım, onarım ve
montaj gibi süreçlerde kullanılmak üzere yapılandırılan artırılmış
gerçeklik uygulamaları, teknik personelin işini daha hızlı ve
hatasız bir biçimde gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.

EĞITIM

Artırılmış gerçeklik teknolojilerin yeni gelişmeleri mümkün
kıldığı bir diğer uygulama alanı da eğitimdir. Eğitim-öğretim
faaliyetleri kapsamında öğrenenlerin bilgi ve becerilerini

Production industry is one of
the initial fields of application
where Augmented Reality
research is used. Augmented
Reality applications, which are
configured to be used in processes
such as maintenance, repair
and installation, allow technical
personnel to perform their work
faster and more accurately.

EDUCATION

Education is another field of 
application in which Augmented
Reality technologies enable new
developments.
Different techniques such
as experiment, observation,
simulation and presentation
are used in order to improve
the knowledge and skills of the
learners within the scope of
educational activities. Taking
advantage of virtual and
augmented reality technologies
in the implementation of these
techniques is noteworthy as a new
trend in education.
Distance education is one of the
most important fields that the
Augmented Reality applications
look promising. Advanced learning
environments can be provided to
learners by combining the skills of
Augmented Reality with distance
learning techniques.
Augmented Reality is also used to

Yenilik Tutkusu
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Augmented Reality
applications allow
technical personnel
to perform their work
faster and more
accurately

Alışveriş listenizi hazırlayın!
U YG U N Ü R Ü N L E R İ Y İ H İ Z M E T İ L E

AYAĞINIZA KADAR GELSİN.

geliştirmek amacıyla deney,
gözlem, benzetim ve sunum
gibi farklı teknikler kullanılıyor.
Bu tekniklerin uygulanmasında
sanal ve artırılmış gerçeklik
teknolojilerinden faydalanmak
eğitim alanında yeni bir eğilim olarak dikkati çekiyor.
Artırılmış gerçeklik uygulamalarının gelecek vadettiği
en önemli alanlardan biri de uzaktan eğitimdir.
Artırılmış gerçekliğin sahip olduğu yetenekler uzaktan
öğretim teknikleri ile birleştirilerek öğrenenlere gelişmiş
öğrenme ortamları sunulabilir. Artırılmış gerçeklik,
interaktif öğrenme ortamları tasarlamak amacıyla da
kullanılırken, yeni uygulamalar ile zenginleştirilen
öğrenme ortamlarının başında kitaplar geliyor.

design interactive learning environments,
and books lead the learning environments
enriched with new applications.

OYUN

COMPUTER GAMES

Oyunlar, günümüzde artırılmış gerçeklik
teknolojilerinin en yoğun ve en başarılı olarak
uygulandığı alanlardan biridir. Geleneksel oyunlarla
kıyaslandığında artırılmış gerçeklik oyunları pek çok
önemli avantaja sahiptir. Özellikle oyuncuların oyun
oynarken sadece kendi bedenlerini kullanmaları hem
oyunu daha zevkli bir hale getirmekte hem de gerçek
yaşamı içine alan bir oyun deneyimi sunmaktadır.
Artırılmış gerçeklik oyunlarından bahsederken cep
bilgisayarı, tablet ve akıllı telefon gibi mobil cihazlardan
da bahsedebiliriz. Çok amaçlı mobil cihazlar,
günümüzde hem oyun geliştiriciler hem de oyuncular
için önemli bir platform olarak görülüyor.

Artırılmış gerçeklik
uygulamaları,
teknik personelin
işini daha hızlı ve
hatasız bir biçimde
gerçekleştirmesine
olanak sağlıyor.

Augmented Reality technologies are often
and successfully used in computer games.
Augmented Reality games have many
important advantages compared to
traditional games. In particular, the players
use their own body while playing the game
and this opportunity not only makes the
game more enjoyable but also offers a reallife gaming experience.
Multi-purpose mobile devices such as handheld computers, tablets and smartphones are
now considered as an important platform for
both game developers and players.

Bizden Haberler
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ePTTAVM.COM “PAZAR YERI
PLATFORMLARI BIRINCISI”
ePTTAVM.com is announced to be “The Leading
Marketplace” among its competitors

ePttAVM, “Şikayetvar Ace Awards Ödülleri” kapsamında “Pazar
Yeri Platformları Birincisi” ödülüne layık görüldü. İlk kez bir kamu
kurumuna verilen e-ticaret alanındaki “Pazar Yeri Platformları
Birincisi-En İyi e-ticaret Pazar Yeri” ödülünü teslim alan ePttAVM.
com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, her ödülün bir ekip çalışması
olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “İlk kez bir kamu kurumu
bu ödülü aldı. Bu bizim için çok değerli. Türkiye’nin dört bir
yanına her gün kaliteli ve hızlı hizmet sunmak için çalışıyoruz.
Bu noktada siparişlerimizi hızla teslim eden PTT AŞ’ye ve bizim
bu ödülü almamızı sağlayan müşterilerimize teşekkür ediyorum.
Çalışmalarımızın müşterilerimiz tarafından da memnuniyetle
karşılandığının göstergesi olan bu ödül bizim daha fazla çalışmamızı
sağlayacak. Müşteri memnuniyeti bizim için her zaman öncelikli oldu
bundan sonra da olmaya devam edecek.”

ePttAVM was announced as “The
Leading Marketplace” in “Şikayetvar Ace
Awards”. The award has been presented
to a public enterprise for the first time. Mr.
Hakan Çevikoğlu, the General Manager
of ePTTAVM.com, received the “Best
e-Commerce Marketplace” award and said
“Each award comes as a result of a team work.
This is the first time that a public institution
has been awarded. We appreciate it so much.
We try to reach each and every corner of
Turkey every day with a fast service of high
quality. I would like to thank PTT AŞ for
delivering every single item as fast as it could
and our customers who made it possible
for us to receive this award. It is nice to be
appreciated by our customers and it will
give us more strength to carry on. Customer
satisfaction was always a priority for us and
always will be in the future.
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PTT AŞ ve Türk Kızılay Güçlerini Birleştirdi
PTT AŞ and Turkish Red Crescent joined forces

PTT AŞ ve Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü
imzalandı. PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik ve Türk Kızılay Genel Müdürü
Dr. İbrahim Altan’ın katıldığı imza töreninde iki kurumun
gerçekleştireceği ortak projeler açıklandı. Törende konuşan
PTT AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik, Kızılay’ın kâr amacı gütmeyen, yardım
ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan
gönüllü bir sosyal hizmet kuruluşu olduğunu belirterek;
“İşbirliklerimizi daha da ileriye taşımak için bugün bu
protokolü imzalıyoruz. Ülkemize, insanımıza ve tüm
insanlığa daha faydalı olacağız” diye konuştu.
Konuşmasında PTT AŞ ile geçmişten gelen iş birliğinin
bugün de devam etmesinin Türk Kızılay adına önemli bir
gücü temsil ettiğini kaydeden Türk Kızılay Genel Müdürü
Dr. İbrahim Altan, sözlerini şöyle sürdürdü: “100. yılımıza
özel yapılmış olduğu gibi, 150. Kuruluş yıldönümümüz
dolayısıyla gelecek nesillere Hilalimizin izini taşımak
amacıyla hatıra posta pulları üretilmesi konusunda PTT’nin
desteği büyük önem taşımaktadır. 150. Yıl Şefkat Pulları
serisinin yapılmasını ve ortak düzenleyeceğimiz geçmişten
günümüze Kızılay Pullarının yer alacağı bir sergiyle
kamuoyu ile paylaşılmasını hedefliyoruz.”
PTT ile 2011 yılından itibaren kan bağışı konusunda bir
protokolleri olduğunu belirten Altan, “PTT çalışanlarının
kanları Türkiye’nin her yerine ulaşıyor. Bizler bağış
sayılarına göre insanları ödüllendiriyoruz, kurumları da
Kurumsal kan bağış madalyası vererek ödüllendiriyoruz.
PTT çalışanları Altın Madalya sahibi olacak.” diye konuştu.

A cooperation protocol was signed between PTT AŞ and
Turkish Red Crescent. Mr. Kenan Bozgeyik, Chairman
of the Board and General Manager of PTT AŞ, and
Dr. İbrahim Altan, General Manager of Turkish Red
Crescent, participated in the signing ceremony and joint
projects to be carried out by the two institutions were
announced. Mr. Kenan Bozgeyik stated that Turkish
Red Crescent is a non-profit organization that works for
the benefit of the public with services free of charge. He
added, “We are signing this protocol today to carry our
collaboration further. We will be serving for our country,
our people and for all humanity”. In his speech, Dr.
İbrahim Altın stated that ongoing cooperation with PTT
AŞ
provides substantial power to the Turkish Red Crescent
and added, “We will appreciate the support of PTT AŞ
for the issuance of commemorative stamps on behalf
of the 150th anniversary of our establishment. Issuance
of Compassion Stamps series for the 150th Year and a
joint exhibiton that will present the Red Crescent stamps
from the past until present are among our joint projects”.
Mr. Altan stated that they have an ongoing protocol
with PTT AŞ about blood donation since 2011 and
added, “Blood donations from the staff of PTT AŞ are
transferred to each and every town in Turkey. Employees
are rewarded according to the number of donations
and institutions are rewarded with a medal on behalf of
their blood donations. PTT employees will have a Gold
Medal”.

Bizden Haberler
52

News From Us

WORLD
CITIES
CONGRESS
World Cities
Congress
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev
sahipliğinde düzenlenen World Cities
Congress İstanbul, 13-15 Mart 2019 tarihleri
arasında gerçekleşti. Gelecekte dünyanın
nasıl şekilleneceği üzerine fikirlerin,
projelerin ve tasarımların ele alındığı bu
dev teknoloji platformunda 10 bini aşkın
sektör profesyoneli ağırlandı. Kongrenin
ikinci gününde “Smart 4 Transformation”
başlıklı panelde konuşan PTT AŞ İştirakler
Başkanı Hakan Gülten, PTT AŞ’nin
geçmişten bugüne teknoloji alanında
Türkiye için en önemli kurumlardan biri
olduğunu ve olmaya devam edeceğini
belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün
mektup ve jeton döneminde kalmış,
teknoloji rüzgârı nedeniyle işlevini yitirmiş,
nostaljik bir PTT yok. Dönüşüm sürecinde
başlattığımız yenilenme atılımı sayesinde,
ülke ekonomisine katkıda bulunan, her
seneyi kâr ederek kapatan, iştirakleriyle
farklı sektörlerde atılımlar yapan bir PTT
var. Ürün ve hizmetleri her geçen gün
yeniliyoruz. Yurt içinde üstlendiği misyonla
gidilmeyen yere giden ve olunmayan yerde
olan, yurt dışında ise geliştirdiği vizyonla
dünya posta sektörüne liderlik eden büyük
bir şirket var.”

World Cities Congress Istanbul, hosted by Istanbul Metropolitan
Municipality, was held between March 13-15, 2019. More than
10 thousand professionals participated in this huge technology
platform where ideas, projects and designs on how the world
will be shaped in the future were discussed. On the second day
of the congress, Mr. Hakan Gültan, Head of Affiliates of PTT AŞ,
participated in "Smart 4 Transformation" meeting and stated
that PTT AŞ had been one of the leading institutions in terms of
technology and would continue to be. He continued as follows: "PTT
is not a nostalgic institution stuck in an era of coins and letters. PTT
has become an enterprise with many subsidiaries that contribute to
the country’s economy generating profit year by year thanks to the
renewal attempts we initiated during the transformation process.
We renew our products and services every day. PTT goes to places
where nobody has ever been to and it is a great company leading the
world postal sector”.

Emeklilerimize Kredi
Kolaylığında

Maaşını Ptt’den alan
emeklilerimize özel
kefilsiz ve uzun
vadeli kredi imkanı
Ptt İş Yerlerinde.

Bizden Haberler
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PTT AŞ ve SASAD İş birliği İmza Töreni
Signature Ceremony of PTT AŞ and DAIMA Cooperation Protocol

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği
(SaSaD) ile PTT AŞ arasında iş birliği protokolü
imzalandı.
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik ve SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı
Öner Tekin’in katıldığı imza töreninde iki kurumun
e-dönüşüm alanında gerçekleştirecekleri ortak projeler
açıklandı. Yapılacak iş birliği ile SaSaD’a bağlı 180’in
üzerinde üyenin temsil ettikleri işletmelerin, özel
indirim ve ticaret avantajlarıyla e-dönüşüm’e geçişleri
hedefleniyor. İmza töreninde konuşan PTT AŞ Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik,
savunma sanayinin Türkiye için önemli bir sektör
olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kurum olarak,
millî hassasiyetlerimiz dolayısıyla; vatanımızı korumak,
ordumuzu güçlendirmek, ulusal güvenliğimizi sağlamak,
ülkemize yönelik tehdit ve tehlikelere karşı caydırıcı
tedbirler almak ve milletimizin emniyetini temin etmek
üzere faaliyet gösteren kurumlara destek vermeyi,
yardım etmeyi ve bu kurumların işlerini kolaylaştırmayı
öncelikli mesuliyetlerimiz arasında saymaktayız.”
Yapılan iş birliği ile Türkiye’nin gelişmesine büyük
katkı sağlanacağını kaydeden Bozgeyik, “Sanayinin
ilerlemesinin ötesinde savunmasında da önemli rol
oynayacak bir iş birliğine imza atıyoruz. Ortak aklın
birleştirilmesi ve güç birliğin artırılması bu ülkeye değer
katacak” diye konuştu.

A cooperation protocol was signed between the
Defense and Aerospace Industry Manufacturers
Association (DAIMA) and PTT AŞ.
Mr. Kenan Bozgeyik, Chairman of the Board of
Directors and General Manager of PTT AŞ, and
Öner Tekin, Chairman of the Board of Directors
of DAIMA, participated in the ceremony and
announced the joint projects they will undertake
in the field of e-transformation. The transition
to e-transformation will take place in more than
180 members of DAIMA with some advantages
including special discounts and trade. Mr. Kenan
Bozgeyik stated that defense industry is crucial for
Turkey and added, "As an institution, we see it as
one of our priorities to support, help and facilitate
institutions which are involved in protecting our
homeland, strengthening our army, ensuring our
national security, taking effective measures against
threats to our country and ensuring the safety
of our nation" Mr. Bozgeyik noted that Made in
cooperation with Turkey ' Bozgeyik noted that this
cooperation would contribute to the development
of Turkey and added, “These signatures will play
a major role in developing the defense industry as
well as the country’s defense. Combining common
reason and strengthening the cooperation will add
value to the country”.
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PTT’den “Müzik Aletleri”
Konulu Anma Pulu
Commemorative Stamps from PTT on behalf
of “Musical Instruments”
PTT AŞ tarafından
Türk kültürünün
önemli çalgıları
arasında yer alan
“Tar, Ağız Kopuzu
ve Erzurum Defi”
görsellerine yer
verilerek hazırlanan
“Müzik Aletleri”
konulu üç değerli
anma pulu ve ilk gün
zarfı 19 Mart 2019
tarihinde tedavüle
sunuldu. İçerisinde
“Müzik Aletleri”
konulu anma pulları
ve pullara ait ilk gün
zarfı yer alan portföy,
PTT işyerlerinde,
www.filateli.gov.tr
adresinde ve filateli
mobil uygulamasında
satışa sunuldu.

Three valuable commemorative stamps with prints of three musical
instruments (tar, jaw harp and daf of Erzurum) of Turkish folk art and first
day envelope are on sale in PTT workplaces, on www.filateli.gov.tr web
site and via philately mobile application starting from March 19, 2019.

PTT ESIR MEKTUPLARINI AILELERE ULAŞTIRACAK

PTT Will Deliver The Letters of Prisoners of War to Their Families

Kızılay ve PTT AŞ, Kızılay’ın arşivlerinde bulunan
Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı
sırasında esir olan askerlerin mektuplarının ailelerine
ulaştırılması konusunda iş birliği yapacak. “30 Bin Esir
Mektubunun” ailelerine ulaştırılması konusunda PTT,
Kızılay’a destek verecek.

Kızılay and PTT AŞ will collaborate to deliver the letters
that belong to prisoners of war in Balkan Wars, World
War I and Turkish War of Independence. The letters are
currently in the archives of Turkish Red Crescent. PTT will
provide support to the Red Crescent for the delivery of the
‘30 Thousand Letters of Prisoners of War' to their families.
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PTT, TÜRKIYE'NIN
HER YERINDE
PTT: All around Turkey

Türkiye'nin köklü kuruluşu PTT AŞ, hizmet ağını
genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda;
Adana, Ankara, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Balıkesir,
Bartın, Eskişehir, Bilecik, İzmir, İstanbul, Isparta, Malatya,
Kocaeli, Muğla, Kırşehir, Kırklareli, Tekirdağ, Sinop, Uşak
ve Van PTT işyerleri hizmete açıldı. Bir dünya markası
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen PTT AŞ, 2023
yılına kadar işyeri sayısını 15 bine ulaştırmayı hedefliyor.

İzmir-Kooperatif Evleri Şubesi
İzmir-Kooperatif Evleri Office

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.

İzmir-Kooperatif Evleri Şubesi
İzmir-Kooperatif Evleri Office

PTT’den “Dünya Meteoroloji Günü”
Konulu Anma Pulu
Commemorative Stamp from PTT on behalf of “World
Meteorological Day”
1961 yılından itibaren 23 Mart ‘’Dünya Meteoroloji Günü’’ olarak
kutlanıyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ve 185 ülkenin
üye olduğu Dünya Meteoroloji Teşkilatı, her yıl güncel bir konu
belirleyerek, konferanslar düzenliyor. Böylece halkın ve kurumların
meteorolojik bilgi ve hizmetlerden daha fazla yararlanması
sağlanıyor. Bu anlamda, PTT AŞ tarafından meteorolojik olayların
görsellerine yer verilerek hazırlanan “Dünya Meteoroloji Günü”
konulu anma pulu ve ilk gün zarfı 23 Mart 2019 tarihinde tedavüle
sunuldu. İçerisinde “Dünya Meteoroloji Günü” konulu anma
pulu ve söz konusu pula ait ilk gün zarfı yer alan portföy, PTT
işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli mobil
uygulamasında satışa sunuldu.

Sinop-Zeytinlik Şubesi
Sinop-Zeytinlik Office

Van-Havaalanı Şubesi
Van-Airport Office

Since 1961, March 23 has been celebrated as “World
Meteorological Day”. World Meteorological Organization,
which has 185 member states including Turkey, organizes
various conferences on a different topic every year. The
goal is to make sure that the public and institutions
benefit more from meteorological information and
services.
In this sense, the commemorative stamp with
prints of meteorological events on behalf of “World
Meteorological Day” and first day envelope are on sale in
PTT workplaces, on www.filateli.gov.tr web site and via
philately mobile application starting from March 23, 2019.

Püf Noktası

Tips
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Gümüş takılarınızı
parlatmak için

Mikrodalga temizliği için

TO CLEAN THE MICROWAVE
Mikrodalga fırını temizlemek için bir kase suya bir limonun suyunu ilave edin,
limon kabuklarını fırının içine atın ve su kaynayana kadar çalıştırın. Fırının
kapağını açın ve ıslak bezle silin. Mikrodalga fırınınız tertemiz ve pırıl pırıl olacak.

In order to clean the microwave oven, add the juice of one lemon to a bowl of
water, throw the lemon peel into the oven and turn on the oven. Keep it on until
the water boils. Open the oven door and wipe it with a wet cloth. Your microwave
oven will be spotless clean and sparkling.

Mis kokan giysiler

LET YOUR CLOTHES SMELL NICE
Elbiselerinizin güzel kokmasını istiyorsanız, pamuğu kolonya
veya parfümle ıslatıp dolabınıza asın. Bu çok basit yöntemle
dolabınızdaki tüm giysiler mis gibi kokacaktır.

If you want your
clothes to smell
good, soak a piece
of cotton wool
with cologne
or perfume and
hang it in your
wardrobe. This
very simple
method will make
your clothes have
very nice smell.

Kurtlanan çiçek
nasıl temizlenir?

TO GET RID OF
GRUB WORMS IN
POTTED PLANTS

59

Cam kırıklarını dert
etmeyin

DON'T WORRY ABOUT
THE BROKEN GLASS
Evde cam bir eşyanız kırıldığında
küçük parçaları kolayca toplayabilmek
için ıslak pamukla kırıkların saçıldığı
bölgeyi temizleyin. Neredeyse gözle
görülmeyecek kadar küçük parçalar bile
pamuğa takılacaktır.

When a piece of
glassware gets broken
at home, clean the
area with a piece of
wet cotton wool in
order to collect the
scattered pieces. Even
almost invisible small
pieces will be caught
by the cotton wool.

HOW TO POLISH YOUR
SILVER JEWELRY
Kararmış gümüşün üzerine bir fırça ya da peçete
yardımı ile diş macununu sürün. Ardından
su dolu bir kabın içerisine koyup yarım saat
bekletin. Yarım saat sonunda gümüş takıyı su
altında iyice duruladıktan sonra kurulayın. İlk
günkü parlaklığına kavuştuğunu göreceksiniz.

Apply toothpaste on the tarnished silver using
a brush or napkin. Then put it in a bowl full of
water and leave for half an hour. After half an
hour, rinse the silver jewelry thoroughly under
water and dry it. They will be restored to their
original gleam.

Parkeleriniz ışıl ışıl olsun

LET YOUR PARQUET FLOOR
TILES SHINE
Parkelerin en büyük düşmanlarından biri de sudur.
Yerdeki küçük lekelerin iyice temizlenmesini
istiyorsanız, suyun içine biraz sirke katarak yerleri
silin. Zeminin anında pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.

Water is one of the worst enemies of the parquet
floor tiles. If you want to remove the small stains on
the floor, add some vinegar into the water and wipe
the floor. You will see that the floor tiles will shine
immediately.

Saçlarda limon gücü

USE THE POWER OF LEMON FOR YOUR HAIR

Saksı çiçeklerinin topraklarında çevredeki böceklerin
etkisiyle zamanla kurtlanma olabilir. Bir bardak su içerisine
bir tatlı kaşığı hardal koyup iyice karıştırın ve kurtlanan
çiçeğin toprağına dökün. Böylelikle hiçbir zarar görmeden
çiçeklerinizin bakımı yapılmış olacaktır.

Limon hem cilt hem de saç bakımında canlandırıcı bir etkiye
sahiptir. Suyunu sıktığınız limonların kabuklarını saçlarınızı
güçlendirmek için kullanabilirsiniz. Bir litre suya bir limonun
kabuğunu parçalayarak atın. 24 saat beklettikten sonra saçlarınızı
bu suyla durulayın. Limon kürü sayesinde saçlarınız pırıl pırıl
olacak ve güçlenecek.

Grub worms might be observed in the soil of potted plants
stemming from the insects flying around the plants. A little
bit of mustard will be enough to get rid of these worms.
Pour a teaspoon of mustard into a glass of water, mix it
well and pour this mixture into the soil of the potted flower
with grub worms. Your plants will be as healthy as ever.

Lemon has an invigorating effect on both skin and hair. You can use
the lemon peel to have stronger hair. Put pieces of lemon peel in
one liter of water. After 24 hours, rinse your hair with this one liter of
water. Your hair will shine like a star thanks to this lemon peel cure.
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Art Nouveau, Barok ve Rönesans tarzlarının
ışıltılı bir yansıması olan tarihi binaları,
kiliseleri, nehirlerin üzerine kurulmuş köprüleri
ve yüzyıllara meydan okuyan kaldırım taşlı
sokaklarıyla bir masal kentindesiniz

This fairy tale city is full of historical buildings
and churches that are shining examples of Art
Nouveau, Baroque, and Renaissance styles. Its
river is spanned by magnificent bridges and its
cobblestone streets date back to old centuries

Prague

Orta Avrupa’nın
Gotik Kraliçesi

PRAG
Central Europe’s Queen of Culture
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Çekya, küçük bir ülke olmasına karşın UNESCO
tarafından korumaya alınan 13 Dünya Mirası ve bu
ihtişamı yaşatan başkenti Prag ile Orta Avrupa’nın
gözdesi. Milan Kundera’nın “İki yanı ağaçlarla
çevrili dar sokaklarıyla o camdan kent” diyerek
tanımladığı Prag’ın tarihi dokusu kentin her
köşesini keşfetme isteği uyandırıyor.
I. ve II. Dünya Savaşı’na şahitlik eden şehir, tarihi
dokusunu korumayı başarmış. O döneme ait
kalıntıların, tarihi dokunun hâlâ kullanılıyor olması
ve sanatla, estetikle birleştirilmiş hali Prag’ı diğer
Orta Çağ kentlerinden ayıran en önemli özellik…
UNESCO tarafından koruma altına alınmış olan
efsanevi şehir meydanı, barok ve gotik mimarinin
en ihtişamlı örneklerini sunan dev katedralleri,
tiyatro ve opera salonlarıyla Prag, kesinlikle
görülmeye değer kentlerden biri.

“MUTLAKA GÖRMELI”

STARE MESTO
Prag’ın kalbi olarak bilinen, kentin 13. yüzyıldan
beri ayakta duran en eski meydanı Stare Mesto
(Old Town), pek çok yapıyı ve Prag Kalesi’ni içinde
barındıran bir meydan. Meydanda yer alan kaleyi
gezdikten sonra kalenin içinden geçen Altın Yol’a
(Zlatnická Ulička) bayılacaksınız. Bu yola Altın Yol
denmesinin sebebi, zamanında birçok altıncının
burada ikamet etmiş olması. Küçük ve masalsı

Although it is a small country, the Czech Republic
has been recognized for many treasures by
UNESCO, and with its 13 World Heritage sites and
glorious capital city of Prague, it is an immensely
popular Central European tourist destination.
Milan Kundera described Prague as “That city of
glass with narrow streets surrounded by trees on
both sides.” The city’s historical character creates a
desire to explore its every corner.
Despite witnessing World War I and II, the city has
managed to preserve its heritage and spirit. Prague
is set apart from the other medieval cities not just
because of its wonderful artistic and aesthetic
appeal, but also because structures and objects
from its past are still in use today.
With a legendary city square that has been
heritage-listed by UNESCO and giant cathedrals
that offer striking examples of Baroque and Gothic
architecture, Prague is definitely a must-see.

businesses were established in this area in
the days when the road was given its name.
The house where Franz Kafka once lived is
located on this road that is filled with small
and captivating houses. Among the things
to see in the Old Town are numerous
churches, the state theater, and evocative
Baroque structures.

THE CHARLES BRIDGE

Set on the Vltava river, the 516-meter
long Charles Bridge is Prague’s oldest,
and deserves a visit for its more than 30
sculptures as well as its spectacular view.
Open only to pedestrian traffic, many
musicians and painters create a unique
atmosphere on the bridge, especially
during the summer months.

PRAGUE CASTLE

“MUST-SEES”
THE OLD TOWN

Called the city’s heart, the old town’s oldest square
has been standing since the 13th century. The
Old Town, or Staré Město, is home to a number of
medieval buildings and Prague Castle. Take a stroll
inside the castle and marvel at Zlatnická Ulička,
the golden road that runs through it. Many gold

I. ve II. Dünya
Savaşı’na
şahitlik eden
şehir, tarihi
dokusunu
korumayı
başarmış.
Despite
witnessing
World War I
and II, the city
has managed
to preserve its
heritage and
spirit.

evlerle dolu yol üzerinde Franz Kafka’nın
yıllarca yaşadığı ev de yer almakta. Ayrıca
meydanda görecekleriniz arasında pek çok
kilise, devlet tiyatrosu ve barok mimarinin
izlerini taşıyan tarihi yapılar bulunmakta.
CHARLES KÖPRÜSÜ
Vltava nehri üzerinde bulunan ve Prag’ın
en eski köprüsü olan Charles Köprüsü
gotik tarzı ile adeta sizi büyülüyor. 516
metre uzunluğundaki köprü üzerinde yer
alan 30’dan fazla heykel ve muhteşem
manzara kesinlikle görülmeye değer. Araç
trafiğine kapalı olan köprüde özellikle yaz
aylarında pek çok müzisyen ve ressam,
sanatları ile eşsiz bir atmosfer yaratmakta.
PRAG KALESI
Dünyanın en büyük kalesi olma özelliğini
taşıyan Prag Kalesi, içinde 10. yüzyıldan
kalma George Bazilikası ve gotik yapısıyla

Prague Castle, the largest ancient castle in
the world, is home to St. George’s Basilica
and the 10th century St. Vitus Cathedral
which captivates with its Gothic form.
The castle was renovated and expanded
in the 14th century, and has served as the
home of a number of statesmen. Today,
the President of the Czech Republic lives
here. To the left of the castle is a museum
that exhibits Renaissance and Baroque
paintings.

FRANZ KAFKA MUSEUM

This museum exhibits photographs and
personal items of Franz Kafka, the worldrenowned author who gave life to the city
in his writing, in addition to works and
pieces on his life and books by others.
The museum also holds visual and sound
shows.

CLEMENTINUM

Built in 1232, the complex has been home
to many musicians, philosophers, and
scientists since its construction. There are
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Tarihi merkeziyle UNESCO’nun “Dünya Kültür ve Doğa
Mirası” listesinde yer alan Prag’ın hiç bozulmamış
yeşilliğine, ortaçağdan günümüze uzanan tarihi dokusu
ve masalsı havasına, tarih, kültür ve estetiği birleştiren
gotik mimarisine hayran kalacaksınız. Bu masaldan
uyanmak istemeyeceksiniz...

NE YEMELİ, NE İÇMELİ?

Prag yemek kültürü ile öne çıkan kentlerden biri olmasa
da, sıcak ve samimi atmosfere sahip restoranlarında
Türk damak zevkine uygun yemekleri bulmak mümkün.
Bu lezzetlere dair birkaç mekân alternatifi ise şu
şekilde:
• Kahvaltı adreslerinden biri olan “Muj Salek Kavy”
şehrin en iyilerinden biri olarak iddia edilmekte.
• “Au Gourmand” ise muhteşem atmosferiyle sadece
kahvaltı için değil kahve ya da atıştırmalık zamanlar
için de tercih edilebilecek alternatiflerden.
• Prag’ın 19. yüzyıldan kalma en eski kafelerinden
olan “Café Savoy”, Doğu ve Orta Avrupa yemeklerini
barındıran menüsü ve servisi ile Prag’a gidenlerin
deneyimlemesi gereken yerlerden. Mimarisinden
çalışanlarına kadar içeri girdiğinizde sizi Doğu
Avrupa ihtişamını sunan tarihi pastanede kahvaltı
keyfi kesinlikle farklı bir deneyim olacaktır.
• Prag’ın daracık sokakları arasında yer alan “Little
Break” keyifli bir öğle yemeği için tercih edilebilecek
adreslerden.
• Hem keyifli bir atmosfer hem de enfes İtalyan
lezzetleriyle bir akşam yemeği geçirmek istiyorsanız
Prag’ın gözde mekânlarından “La Finestra in
Cuccina” en doğru adres.
• Deniz ürünleri için Charles Köprüsü’nün ayağında
yer alan “Kampa Park” lezzetli ve keyifli saatler
geçirilebilecek mekânlardan.
• Çek mutfağına farklı yorumlar getiren Michelin
yıldızlı restoranlardan “Mlýnec” ise eski şehir
manzarasına karşı enfes lezzetler sunan şık
adreslerden biri.

The historic center of Prague is on UNESCO’s “World
Culture and Natural Heritage” list, and you’ll also
admire the city’s unspoiled greenery, evocative
character and enchanting atmosphere that have been
preserved since the middle ages. Its wondrous Gothic
architecture blends the feel of the past, culture, and
charm. You won’t want to wake up from this fairy tale…

sizi büyüleyen Vitus Katedrali’ni barındırmakta.
14. yüzyılda yenilenen ve genişletilen kale pek çok
devlet adamına ev sahipliği yapmış. Günümüzde
ise kalede Çekya cumhurbaşkanı yaşamakta.
Kalenin sol tarafında Rönesans ve Barok
resimlerinin sergilendiği bir müze de yer alıyor.
KAFKA MÜZESI
Şehre hayat veren dünyaca ünlü yazar Franz
Kafka’nın fotoğrafları ve kişisel eşyalarını
sergilendiği müzede yazarın hayatı, kitaplarına
dair fotoğraflar ve günlükler yer alıyor. Müzede
aynı zamanda görsel-işitsel gösteriler de
düzenleniyor.
KLEMENTINUM
1232 yılında yapılmış olan binada zamanında pek
çok müzisyen, filozof ve bilim insanı yaşamış.

countless frescoes and mirrors inside the church.
The National Library of the Czech Republic is also
located here, and holds an enormous number of
old books, documents, and manuscripts. When
you climb its 172 stairs, you reach the Astronomical
Tower in the upper reaches of the building.
If you visit at the right time, you can listen to
classical music concerts in the Mirror Chapel.

ESTATES THEATER (STAVOVSKÉ
DIVADLO)

Prague is a city famous for its black theater, mime
artists, and Laterna Magika. It is the home of a vast
selection of theaters, including those that perform
musical plays. Built in 1783, the neo-classical
Estates Theater is one of the oldest in Prague and
in Europe. It has hosted many premieres of Mozart,
including “The Marriage of Figaro” and “Don

İçindeki aynalı kilisede pek çok fresk bulunuyor. Ayrıca
günümüzdeki Ulusal ve Devlet Teknik Kütüphanesi de burada
bulunmakta ve kütüphanede 16. yüzyıldan bu yana toplanmış
20.000’den fazla kitap bulunuyor. Yapının üst kısmında yer
alan ve 172 basamakla çıkılan Astronomi Kulesi ise kesinlikle
görülmeye değer. Burada eğer saatini yakalarsanız Ayna
Şapeli’nde verilen klasik müzik konserlerini de dinleyebilirsiniz.

Giovanni,” between 1786 and 1787. The theater usually stages
Mozart operas such as “Don Giovanni” during the summer, and
other opera, ballet and drama productions throughout the rest
of the year.

MALÁ STRANA

The Wallenstein Palace, St. Nicholas Church, and the house
where famous novelist Jan Neruda (1834-1891) lived are among

WHAT TO EAT AND DRINK

Even though Prague is not known for its cuisine, it’s still
possible to find dishes appealing to Turkish taste buds in
restaurants with warm and cozy atmospheres.
Here are some venue suggestions:
• “Muj Salek Kavy” is said to be one of the best
breakfast places in town.
• “Au Gourmand” is a great choice for coffee and
nibbles or breakfast with its fantastic atmosphere.
• “Café Savoy” is a 19th century cafe in Prague that is a
must for any visitor to the city with its delicious menu
of Eastern and Central European dishes and fabulous
service. Breakfast here is sure to be an unforgettable
experience, as this historical patisserie offers the
elegance of Central Europe in its architecture and staff.
• Located amid Prague’s narrow streets, “Little Break”
is a delightful choice for lunch.
• “La Finestra in Cucina” is one of Prague’s most
popular spots and the best choice for dinner, offering
tasty Italian dishes and a jovial atmosphere.
• At the foot of the Charles Bridge is “Kampa Park”, a
great place for seafood and other savory dishes.
• “Mlýnec” is a Michelin-starred restaurant that offers
artful interpretations of Czech cuisine with views of the
Old City.
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MALÁ STRANA
Barok mimarinin izlerini taşıyan
bölgede Wallenstein Sarayı, St.
Nicholas Kilisesi ve ünlü romancı
Jan Neruda’nın yaşadığı ev
görülecek yerler arasında. Özellikle
Lesser Town Meydanı’nda yer
alan St. Nicholas Kilisesi, barok
mimarinin en iyi örneklerine ev
sahipliği yapıyor. Ayrıca meydanda
keyifle vakit geçirebileceğiniz
pek çok restoran ve mağaza da
bulunuyor.

ASTRONOMIK SAAT

Old Town meydanında yer alan tarihi saat 1490’dan kalma ve hala çalışıyor. Saatin üzerinde yer alan
12 saat dilimi 12 burcun sembollerini göstermekte. Her saat başında çan sesleri eşliğinde çalan saatte
tahtadan oyma aziz figürleri vakti bildiriyor ve kuklalardan bir gösteri sunuluyor.

ASTRONOMICAL CLOCK

Located at the Old Town main square,
this historical clock from 1490 still
works today. On the clock, 12 time
periods show the 12 signs of the zodiac.
At every hour, the clock bell chimes
and wood-carved figures of saints tell
the time, and one of the puppets puts
on a show.

ESTATES TIYATROSU (STAVOVSKÉ DIVADLO)
Prag kara tiyatrosu, pandomimleri ve Laterna Magika ile ünlü bir
şehir. Bu anlamda birçok tiyatroya da ev sahipliği yapan kentte,
tiyatro gösterimlerinin birçoğu müzik ağırlıklı… Bu tiyatrolardan
1873 yılında neo-klasik tarzda yapılmış Estates Tiyatrosu ise Prag
ve Avrupa’nın en eski tiyatrolarından biri. Ayrıca, 1786-87 yıllarında
“Figaro’nun Düğünü” ve “Don Giovanni” gibi Mozart’ın yönettiği
pek çok eserin prömiyerine de ev sahipliği yapmış. Tiyatroda
yaz aylarında Mozart’ın birkaç operası haftanın belirli günlerinde
sergilenmekte olup, yılın geri kalanında ise çeşitli opera, bale ve
drama prodüksiyonlarına yer verilmekte.

the sites to see in Malá Strana, an area that boasts glimpses of
Baroque architecture. St. Nicholas Church on the Lesser Town
Square is one of the nation’s best examples of Baroque style. There
are also countless restaurants, and shops that offer enjoyable
environments to spend time in.

JINDRISSKA TOWER

Built between 1472 and 1476, this Gothic tower offers mesmerizing
views of Wenceslas Square. After a large fire, the tower was rebuilt
in Baroque style in 1745, and then restored to its original Gothic

JINDRISSKA KULESI
1472-1476 yılları arasında yapılmış
gotik mimariye sahip kuleden
Wenceslas Meydanı’nın muhteşem
manzarasını yakalayabilirsiniz. Kule,
büyük bir yangından sonra 1745
yılında barok stilinde yapılmış fakat
ardından 1870’de yeniden orjinal hali
olan gotik tarzına dönüştürülmüş.
Kuleden hâkim olabileceğiniz
muhteşem manzarayı, 7. ve 8. katında
yer alan restorandaki güzel bir yemek
ile taçlandırabilirsiniz.
KARLOVY VARY
Prag’a sadece 1,5 saatlik uzaklıkta
olan Karlovy Vary, Çekya’nın küçük
ve en güzel şehirlerinden biri. Şifalı
kaynak suları ile ünlü şehirde 12 tane
sıcak su kaynağı bulunuyor. Ayrıca
film setini andıran rengârenk evlerin,
bombeli köprülerin yer aldığı kentte
görülmeye değer birçok tarihi yapı
da var. Bu yapılar arasında başlıcaları;
Atatürk’ün, Freud’un ve Beethoven’ın
konakladığı, “Casino Royale (2006)”
filminin çekildiği tarihi yapılar.
Birçok sanatçı ve filozofa ev sahipliği
yapmış olan kent, tarihi yapıları
ve muazzam renkleriyle kesinlikle
görülmeye değer.

ULAŞIM

Prag çok büyük bir şehir
olmadığı için ulaşımın
kolay sağlandığı
kentlerden biri. Çoğu
turistik yere yürüyerek
ulaşabileceğiniz gibi
metro ve tramvay gibi
alternatifler de oldukça
yeterli. Özellikle turistik
bölgelerin hemen
hepsinden tramvay
geçmekte.
Prag’ın tek uluslararası
havaalanı olan Ruzyne
Havaalanı ise şehir
merkezine 15 km
mesafede yer almakta.
Ruzyne Havaalanı’ndan
şehre ulaşmak için
havaalanı servisi ya da
otobüs alternatifleri
tercih edilebilir. Eğer
toplu taşıma araçlarını
tercih etmiyorsanız,
taksi ile yaklaşık 600
Çek Kronu ödeyerek kent
merkezine ulaşabilirsiniz.

TRANSPORTATION

Prague does not have a
huge area, so it’s one of
those cities where getting
around is easy. Most
tourist spots are within
walking distance of each
other, and alternative
modes of transport such
as the metro and trams
provide another easy
way to move around the
city. Helpfully, the tram
network covers almost all
of the tourist attractions.
Václav Havel Airport
Prague, Prague’s only
international airport, is 15
kilometers from the city
center.
You can reach the center
from the airport using the
airport shuttle or by bus. If
you prefer a taxi to public
transportation, you can be
taken to the city center
at a cost of around 600
Czech krona.

design in 1870. Complete your
experience of the sublime view from
the tower with a sumptuous meal
at the restaurant on the 7th and 8th
floors.

KARLOVY VARY

Only 1.5 hours away from Prague,
the spa town of Karlovy Vary is one
of the most beautiful cities in the
Czech Republic. It has 12 thermal
springs that are famous for their
healing spring waters. Unmissable
sights include the town’s abundance
of historical features, its colorful
homes reminiscent of those on film
sets, and charming curved bridges.
The most preeminent of its buildings
are those in which Atatürk, Freud,
and Beethoven stayed, and those
in which the movie "Casino Royale
(2006)" was filmed. The home of
many artists and philosophers both
now and in the past, the town is
worth visiting for its heritage and its
spectacular colors.
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Yüzlerce yıllık kadim aile
mesleğinin 56 yıllık ustası:
A master for 56 years who keeps
his ancient family tradition going:

CHEZ GALIP
Anadolu’nun en eski
medeniyetlerinden
Hititlerin önemli yerleşim
yerlerinden biri olan
Avanos’ta 5’inci kuşak
olarak 56 yıldır çömlek
ustalığı yapan Chez Galip’i
atölyesinde ziyaret ettik

We visited Chez Galip,
a master of pottery for
56 years as a member of
the 5th generation of his
family in Avanos, one
of the most important
settlements of Hittites
who had created one
of the most developed
civilizations of its time in
Anatolia

BIR AILENIN YÜZLERCE
YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ
KADIM ZANAAT

Avanos bölgesindeki 300’e
yakın çanak atölyesinden
birinde çalışmalarını sürdüren
Galip Usta ailesinin zanaatteki
beşinci kuşağı olarak 56 senedir
mesleğini sürdürüyor. Bu
kadim meslek babadan oğula
geçiyor. Babadan oğula geçtiği
için erkeklerin mesleği olarak
adlandırılan çömlekçilik Chez
Galip’in 42 yıl önce mesleği
kızlarına da öğretmesi ile birlikte
artık kadınlar da bu mesleği
başarıyla sürdürüyor.

KADINLAR ELIYLE
TÜRKIYE’DEN DÜNYAYA
YAYILIYOR

Mesleği kadınlara da öğreten
Galip Usta günümüzde İsviçre,
Hollanda, Fransa, ABD, Rusya,
Japonya Belçika, Çin ve Ekvator

THE ANCIENT CRAFT OF
A FAMILY THAT KEEPS
GOING FOR HUNDREDS OF
YEARS

He has been working for 56
years as a member of the fifth
generation of his family in one of
the 300 pottery workshops located
in Avanos district. This traditional
craft is passed on from father to
son. Pottery was named as men’s
craft since it was passed on from
father to son for years, however
Chez Galip taught his craft to
his daughters 42 years ago and
now women are also involved in
pottery as much as men are.

POTTERY BECOMES
WIDESPREAD ALL
AROUND THE WORLD
THANKS TO LADIES

Master Galip, who taught his
craft to his daughters, teaches
the secrets of pottery to women

Babadan oğula geçtiği için
erkeklerin mesleği olarak
adlandırılan çömlekçiliği
Chez Galip’in 42 yıl önce
mesleği kızlarına da öğretmesi
ile birlikte artık kadınlar da
başarıyla sürdürüyor.

Pottery was named as
men’s craft since it was
passed on from father to
son for years, however Chez
Galip taught his craft to
his daughters 42 years ago
and now women are also
involved in pottery as much
as men are.
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başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden
gelen kadınlara mesleğin inceliklerini öğretiyor.
Ustanın yanında staj yapan kadınlar bu kadim
mesleğin bilgisini kendi ülkelerine taşıyor.
Chez Galip bu başarısını, “Bu meslek artık hem
kadınların hem de erkeklerin mesleğidir” diyerek
gururla paylaşıyor. Ustanın atölyesinde de birçok
kadın üretim sürecinin çeşitli aşamalarında görev
alıyor.

ÇOCUKLUKTAN BAŞLAYAN MERAKLA
20 YILLIK USTALIK

20 yıldır Galip Usta ile birlikte çalışan ve kendisi
de bir usta olan Kadir Karakuş, beyaz çamur
ve kırmızı çamurdan yapılan çömleklerin
üretim süreçlerinin farklı olduğunu söylüyor.
Çocukluktan beri çömlek üretiminin içinde
olan ve seramik yüksekokulunda bu mesleğin
eğitimini de alan Kadir Usta, kırmızı çamurdan
üretilen çömleklerin katkısız olduğunu fakat
beyaz çamurdan elde edilen çömleklerin
çeşitli katkı maddeleri ile iki kere fırınlanarak
üretildiğini paylaşıyor.

coming from many countries such as Switzerland, the
Netherlands, France, USA, Russia, Japan, Belgium,
China and Ecuador. Women who complete their
internships in Chez Galip’s workshop transfer the
expertise to their countries. “Pottery is now a craft
practiced by both men and women” says Chez Galip
with pride. Many women are involved in various
stages of the production process in his workshop.

A MASTER FOR 20 YEARS WHO STARTED
POTTERY WITH A CHILDISH CURIOSITY

Kadir Karakuş, who has been working with Chez Galip
for 20 years and is a master himself, says that the
production processes of the pots made of white mud
and red mud are different. Mr. Karakuş, who has been
involved in pottery business since childhood and was
also trained in ceramics college, explains that the pots
made of red mud are pure, but the pots obtained from
white mud are fired twice using various additives.

Atölyelerde üretilen çömleklerin toprağının
Kızılırmak’ın eski yataklarından elde edildiğini
belirten Chez Galip, Avanos’un çevresindeki dağlardan
alınan bu toprakların içerisinde taş barındırmaması
için kalburlarda elenerek inceltildiğini aktarıyor.

The clays of the pots
produced in the workshops is
derived from the old beds of
Kızılırmak. Chez Galip says
that clay lump derived from
the mountains surrounding
Avanos is sifted by sieves
in order to eliminate stone
particles.
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56 YILLIK USTADAN ÇÖMLEK
YAPIMININ AŞAMALARI

Atölyelerde üretilen çömleklerin
toprağı Kızılırmak’ın eski yataklarından
elde edildiğini belirten Chez Galip,
Avanos’un çevresindeki dağlardan
alınan bu toprakların içerisinde taş
barındırmaması için kalburlarda
elenerek inceltildiğini aktarıyor.
Endojen granit kayaların parçalanması
ile meydana gelen bu topraklar
elendikten sonra çuvallanarak atölyeye
taşınıyor. Atölyedeki havuzlarda su ile
yoğrularak hamur haline getiriliyor.
El mahareti ile ve basit aletler
kullanılarak şekil verilen toprak hamuru
artık yavaş yavaş çömleğe dönüşüyor.
Çömlekler kuruması için bir süre
bekletildikten sonra yanma odası ve
pişirme odası olmak üzere iki odadan
oluşan fırınlarda pişiriliyor. Pişirilen
çömlekler fırından çıktıktan sonra
parlatılmamışsa mat kalıyor, parlatılan
çömleklerin yüzeyleri ise pürüzsüz hale
geliyor.
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Volkan Yalçın

STAGES OF MAKING POTTERY TOLD BY ITS
MASTER WITH 56 YEARS OF EXPERIENCE

The clays of the pots produced in the workshops is derived
from the old beds of Kızılırmak. Chez Galip says that clay
lump derived from the mountains surrounding Avanos is
sifted by sieves in order to eliminate stone particles. These
clay types that are formed by the fragmentation of endogenic
granites are sacked and transported to the workshop after
being sifted. It becomes mud after being kneaded with water
in the ponds located in the workshop. The mud, which is
shaped by using hands and simple tools, is gradually turning
into pots. The pots are left to dry for a while and are being
cooked in the kilns which consist of two chambers, a firing
chamber and a cooking chamber. If the pottery product is not
polished after it is taken out of the kiln, it remains dull; the
surfaces of the polished pottery products become smooth.

THE MOST EXQUISITE PIECE OF THE
WORKSHOP: THE HITTITE SUN COURSE

The Hittite Sun Course is a well-known artifact
that belongs to the era of Hittites, one of the oldest
civilizations of Anatolia, and the original work is on
exhibition in the Museum of Anatolian Civilizations.
The Sun Course, also known as Hittite Sun Disk, was
then used in religious ceremonies and was believed to
protect from evil.
The animal figures that are not seen on the original Sun
Course are based on the animal figures drawn by the
Hittites on the walls of caves. Nowadays, these figures
are drawn on jugs by the women in the region to form
the colorful and interesting, nevertheless contemporary
versions of the Hittite Sun Course.
Ürünlerin yapımı esnasında kullanılan
fosfor, ışıkların sönmesiyle karanlıkta
büyüleyici görüntülerin ortaya çıkmasını
sağlıyor.

As the lights are off,
the phosphor used in
the production phase,
provides with fascinating
images in the dark.

ATÖLYENIN EN GÜZIDE
PARÇASI: HITIT GÜNEŞI

Anadolu’nun en eski medeniyetlerinden
biri olan Hitit Uygarlığı’ndan kalan bir
eser olan Hitit Güneşi’nin aslı Anadolu
Medeniyetler Müzesi’nde sergileniyor.
Hitit dönemine ait bir form olan ve Hitit
Halkalı Testisi olarak da anılan Hitit
Güneşi, o dönemlerde dinsel törenlerde
kulanılıyormuş ve kötülüklerden
koruduğuna inanılıyormuş.
Hitit Güneşi’nin orijinal halinde
bulunmayan hayvan figürleri ise
Hititlerin mağaralara çizdikleri hayvan
figürlerine dayanıyor ve günümüzde
bölgedeki kadınların el emeği ile
testilere işlenerek günümüzdeki renkli
ve ilgi çekici Hitit Güneşi ortaya çıkıyor.
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Mesleği kadınlara da öğreten Galip Usta günümüzde İsviçre,
Hollanda, Fransa, ABD, Rusya, Japonya Belçika, Çin ve Ekvator
başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden gelen kadınlara
mesleğin inceliklerini aktarıyor.

Master Galip, who taught his craft to his daughters, teaches
the secrets of pottery to women coming from many countries
such as Switzerland, the Netherlands, France, USA, Russia,
Japan, Belgium, China and Ecuador.
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İstiklal ve hürriyetimizin
99’uncu yılında:

HAKIMIYET KAYITSIZ
ŞARTSIZ MILLETINDIR!
In the 99th anniversary of our independence and freedom, we
say: “Sovereignty belongs unconditionally to the people".
Türkiye Cumhuriyeti, Türk
Milletinin, kendi milli
kuvvetleri dışında kimseden
hiçbir şey beklemeden
istiklal ve hürriyet tutkusuyla
inşa ettiği en büyük eserdir
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Republic of Turkey
is the greatest work
that the Turkish
nation has completed
with a passion for
independence and
freedom, and without
any expectations or
help from anybody or
anything else

Dünyanın emperyalist
güçlerinin işgali altında
kurtuluş mücadelesi veren
ve bunu tüm mazlum
milletlere örnek oluşturacak
bir başarıyla neticelendiren
yüce Türk Milleti, 23 Nisan
1920 tarihinde henüz
Kurtuluş Savaşı devam
ederken, Büyük Millet
Meclisi’ni açarak bu istiklal
ve hürriyet tutkusunu tüm
dünyaya ilan etmiştir.
Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin 99’uncu kuruluş

The great Turkish Nation,
who struggled for liberation
under the occupation of
the world's imperialist
powers and managed to
end it with a huge success
that would set an example
for all oppressed nations,
proved its passion for
independence and freedom
by the establishment of
Grand National Assembly
on April 23, 1920 even if the
War of Independence was
not over, yet.
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yıldönümünü kutladığımız 23 Nisan’da aynı
zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
da kutluyor oluşumuz ise başka hiçbir millette
görülemeyecek özel bir önem taşımaktadır.
Türk Milleti, istiklal ve hürriyetini çocuklarında
görmekte ve bu tarihi günü geleceğimizin teminatı
olan çocuklarımıza adamaktadır.
Başta Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere atalarımızın büyük
bir azim ve kararlılıkla istiklal ve hürriyetine
kavuşturduğu vatanımız ve Türk Milletinin
en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin
geleceği çocuklarımıza emanettir. Tüm kurum ve
kuruluşlardan Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir
vatandaşına kadar hepimizin en öncelikli görevi
çocuklarımızın sağlıklı ve ehemmiyetli bir şekilde
21. Yüzyılın gerekliliklerine uygun gelişkinlikte
bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır.
Türk Milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
geleceği bugün üzerine
titrediğimiz çocuklarımızın
ellerindedir. 23 Nisan
vesilesiyle başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve
silah arkadaşları olmak üzere
tarihten bugüne milletimizin
bekası için görev icra
ederken hayatlarını kaybeden
şehitlerimizi ve gazilerimizi
rahmetle anıyoruz.

Celebration of both the establishment of Grand
National Assembly of Turkey and National
Sovereignty and Children’s Day on April 23rd is
of utmost importance that cannot be seen in the
history of any other nation.
The Turkish Nation considers that its
independence and freedom will be protected by its
children in the future and dedicates this historic
day to our children, who are the guarantors of
our future. The future of our motherland, whose
independence and freedom were achieved through
unique determination and persistence of our
ancestors led by Gazi Mustafa Kemal Atatürk, the
Commander in Chief of the War of Independence
and the founder of the Republic of Turkey, and the
Turkish Republic, the greatest achievement of the
Turkish Nation, is entrusted to our children.
The primary goal of each and every Turkish citizen
and all organizations and institutions should be to
raise our children as healthy individuals who are
compatible with the necessities
of 21st century. The future of
the Turkish Republic and the
Turkish nation is in the hands of
our children that we care about.
On the occasion of April 23rd,
we commemorate Gazi Mustafa
Kemal Atatürk, his comrades and
war veterans and martyrs of the
War of Independence with respect
and gratitude.

23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk Bayramı
kartpostallarını
PTT şubelerinden
alabilirsiniz.
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April 23 National
Sovereignty and
Children's Day
postcards are
available in PTT
branches.
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Türkçapar Bariatrics Mutfak Ekibi
Türkçapar Bariatrics Kitchen Team

BAŞLANGIÇLARA
YER AÇIN
Make room for starters
Kimine göre tadımlık kimine
göre güzel bir yemeğin olmazsa
olmazı… Genelde yemek öncesi
açlığınızı bastırmak için tercih
ettiğimiz başlangıçlar ana yemek
kadar doyurucu olmasalar da
özellikle restoran mönülerinde boy
göstermeye devam ediyor

Restoranda yemek gelene kadar açlığınızı bastırması
için düşünülmüş, tam doyurmayacak, porsiyonu
küçük, hazırlanması görece çok daha kolay ve hızlı
olan yemeklerdir başlangıçlar. Aperatif ile karıştırılır.
Aperatif yemek öncesi alınan iştah açıcı içeceklerdir.
Fakat Türk kültüründe böyle bir alışkanlık olmadığı
için başlangıç ve aperatif kelimeleri eş anlamlıymış
gibi kullanılır. Porsiyonun küçük olması ve iştahı
kesmeyecek şekilde hafif olması sebebiyle sağlıklı
beslenmek isteyen insanlar için ana yemek olarak
görülmeye başlamıştır. Biz de size hem ana yemek
gibi yiyebileceğiniz hem de başlangıç olarak
görebileceğiniz protein değeri yüksek oldukça
sağlıklı dört tarif hazırladık.

Just a piece of amuse bouche for
some, whereas an absolute must for an
elaborate meal in some others’ opinion.
We usually prefer starters before meals
to appease our hunger, however they
continue to increasingly show up on
restaurants’ menus even though they do
not fully satisfy the hunger

A starter, as its name implies, is a kind of premeal to be eaten before the main course which
is relatively easy to prepare in the form of small
portions. In Turkey, starter is easily confused
with ‘apéritif’. Apéritifs are appetizing drinks
taken before meals. However, since there is
no such habit in Turkish culture, starter and
apéritif are used as synonyms. As the portion
is small and it is light enough not to fully
appease the hunger, lately it is considered as
a main course for people who want to have a
healthy diet. We have prepared four recipes
that you can eat either as a main course or as a
starter all of which have a high protein value.

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
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FALAFEL
NOHUT UNLU FINDIK LAHMACUN

Porsiyon: 4 (8 lahmacun)
Kalori: 186 cal
Protein: 812 gr
Nohut unu kullanılarak yapılan bu lahmacun yüksek
protein içerdiği gibi glütensiz beslenenler için de uygun
bir seçenektir.
MALZEMELER: Lahmacun hamuru için: 1 yumurta,
1 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı nohut unu, 1 çay
kaşığı tuz.
LAHMACUN HARCI IÇIN: 120 gr orta yağlı kıyma,
½ orta boy rendelenmiş soğan, 1 orta boy rendelenmiş
domates, 4 tam ceviz içi (iri çekilmiş), ¼ demet
maydanoz, karabiber, tuz, isteğe bağlı olarak acı kırmızı
pul biber veya isot.
HAZIRLANIŞI: Lahmacun hamuru için derin bir kaseye
yumurtayı ve yoğurdu ekleyip çırpın, üzerine nohut unu
ve tuzu ekleyerek hamur kıvamı alana kadar yoğurun.
Hamuru iki yağlı kağıt arasına alın, merdane yardımıyla
çok ince olacak şekilde açın. Açtığınız hamuru kase veya
bardak yardımıyla sekiz eşit parçaya bölün. Lahmacun
harcı için kıyma, soğan, domates rendesi, maydanoz,
baharatları derin bir kapta yoğurup cevizi ekleyin.
Yağlı kağıt serili tepsiye lahmacun hamurlarını alın
ve üzerlerine harcı eşit şekilde bölüştürün. Önceden
ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

LAHMACUN (TURKISH PIZZA) MADE WITH CHICKPEA FLOUR

Servings: 4 (2 pieces of lahmacun make one serving)
Calories: 186 cal
Protein: 812 gr
Lahmacun is basically a very thin pizza covered with seasoned minced meat and onions on top. Made with
chickpea flour, this kind of lahmacun contains high protein and is good for those who follow a gluten-free diet.
INGREDIENTS: For base: 1 egg, 1 tablespoon of yogurt, 70 gr of chickpea flour, 1 teaspoon of salt.
FOR TOPPING: 120 gr minced beef, ½ mid-sized onion (grated), 1 mid-sized tomato (grated), 4 walnuts
(coarsely chopped), ¼ bunch of parsley, black pepper, salt, chili pepper or isot (red pepper from Southeastern
Anatolia) is optional.
PREPARATION: For base, add egg and yogurt into a deep bowl and whisk. Add chickpea flour and salt. Knead
the mixture until you get the dough consistency. Put the dough between two pieces of baking paper and start
rolling the dough with a rolling pin in a front and back motion until you get a thin layer. Use the brim of a glass
or a bowl to get eight equal pieces of thin-layered dough. For the topping, add minced meat, grated onion,
grated tomato, parsley and spices in a deep bowl. Mix the ingredients and add chopped walnuts. Put a baking
paper on a baking tray and place eight equal pieces of dough on the baking paper. Put the topping evenly on
each piece of dough. Bake them in the oven pre-heated to 200 degrees until they turn golden brown.

Porsiyon: 5 (1 porsiyon=3
adet)
Kalori (adet): 30 kalori
Protein (adet): 1.5 gr
Orta Doğu mutfağının
sevilen lezzeti falafelin en
sağlıklı hali!
MALZEMELER: 2 su
bardağı haşlanmış nohut,
½ demet maydanoz, 1
orta boy soğan, 1- 2 diş
sarımsak, 1 çay kaşığı
kimyon, 1 çay kaşığı
karabiber, 1 çay kaşığı pul
biber, 2 çay kaşığı tuz, 2
yemek kaşığı zeytinyağı.
HAZIRLANIŞI: Bir
gece öncesinden suda
bekletmiş olduğunuz
nohutları haşlayın,
mutfak robotuna alın.
Yarım demet maydanozu
sirkeli suda beklettikten
sonra yıkayın ve saplarını
ayırarak nohutların
üzerine ekleyin. Soğan
ve sarımsakları birkaç
parçaya bölerek mutfak
robotuna ekleyin. Son
olarak baharatları, tuzu ve
zeytinyağını da ekleyerek
tüm malzemeler harç
haline gelinceye kadar
çekin. Elde ettiğiniz harcı
köfte şeklinde yuvarlayın
ve pişirme kağıdı
serdiğiniz fırın tepsisinin
üzerine dizin. Önceden
ısıtılmış 180- 200 derece
fırında üzerleri kızarana
kadar pişirin. Servis
yaparken porsiyon başına
bir yemek kaşığı süzme
yoğurt eklenebilir.

FALAFEL

Servings: 5 (3 pieces of falafel make one serving)
Calories: 30 cal per piece
Protein: 1.5 gr per piece
Here is a healthy and contemporary interpretation of falafel, one of the most
popular pieces of Middle Eastern cuisine.
INGREDIENTS: 300 gr of boiled chickpeas, ½ bunch of parsley, 1 mid-sized
onion, 1 - 2 garlic cloves, 1 teaspoon of cumin, 1 teaspoon of black pepper, 1
teaspoon of chili pepper, 2 teaspoons of salt, 2 tablespoons of olive oil.
PREPARATION: Soak the chickpeas overnight, boil them and put them into the
food processor. Soak half a bunch of parsley in water with a splash of vinegar.
Then wash them in water and cut away the stalks of the parsley. Add the parsley
into the food processor. Divide the onions and garlic cloves into several pieces
and put them into the food processor. Finally, add the spices, salt and olive oil.
Process them until you get a mixture with desired consistency. Roll the mixture in
the shape of small balls and place the balls on a baking tray covered with baking
paper. Bake in the oven preheated to 180 - 200 degrees until they turn to golden
brown. One tablespoon of strained yogurt per serving can be added.
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IZGARA TAVUKLU HUMUSLU
PAZI DÜRÜM
Porsiyon: 4
Kalori: 362 cal
Protein: 30 gr

Lezzetli bir dürüm yemek için illa
lavaş kullanmak zorunda değilsiniz.
Pazı yaprakları ile başka hiçbir yerde
bulamayacağınız bir içerikle gurme bir
lezzet hazırladık sizin için.
MALZEMELER: 350 gr derisiz tavuk
fileto, 1 havuç, 1 kırmızı soğan, 1 olgun
avokado, 4 büyük yaprak pazı, 1 tatlı kaşığı
zeytinyağı (havucu sotelemek için)
Marine etmek için: 3 yemek kaşığı soya
sosu, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik, 1
çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı
pul biber, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, ¼
limonun suyu.
HUMUS: 100 g nohut unu, 125 ml ılık su,
1.5 yemek kaşığı tahin, ½ limonun suyu, 1
tatlı kaşığı zeytinyağı, tuz, kimyon.
HAZIRLANIŞI: Tavuk filetoyu ince şeritler
halinde doğrayın. Soya sosu, sarımsak,
zeytinyağı, limon suyu, tuz ve baharatları
bir kasede karıştırın. Tavukları marine edip
sosu çekmesi için minimum 20 dakika
buzdolabında bekletin. Peçete yardımı ile
tavayı yağlayın, tavuklar kızarıncaya kadar
pişirin. Havuçları kalınca şeritler halinde
doğrayıp zeytinyağı ile sote edin. Salatalık
ve avokadouyu ince şeritler halinde
doğrayın. Soğanları piyazlık doğrayın.
Humusu hazırlarken nohut ununa ılık
suyu yavaşça ekleyin ve karıştırın. Tahin,
limon suyu, zeytinyağı, tuz ve kimyonu
ekleyin. Süzme yoğurt kıvamını alıncaya
dek karıştırın. Pazı yapraklarını yıkayın,
saplarını ayırın ve kalın damarlarını
keserek inceltin. Bir yemek kaşığı humusu
pazının iç yüzüne sürün. Tavuk, soğan,
havuç, salatalık ve avokadoyu ekleyin. Pazı
yapraklarının kenarlarını içeriye doğru
kıvırın ve dürüm şeklinde sarın.

WRAP WITH GRILLED CHICKEN, HUMMUS AND
SWISS CHARD

Servings: 4
Calories: 362 cal
Protein: 30 gr
You do not necessarily have to use lavash bread for a delicious
wrap. Here is a delicious wrap recipe with swiss chard leaves and
a filling that is nowhere to be found.
INGREDIENTS: 350 g skinless chicken fillet, 1 carrot, 1 red onion,
1 ripe avocado, 4 large leaves of swiss chard, 1 teaspoon of olive
oil (to sauté carrot)
TO MARINATE: 3 tablespoons of soy sauce, 1 garlic clove, 1
teaspoon of thyme, 1 teaspoon of black pepper, 1 teaspoon of red
pepper, 1 tablespoon of olive oil, juice of ¼ lemon.
HUMMUS: 100 gr of chickpea flour, 125 ml of warm water, 1.5
tablespoons of tahini, juice of ½ lemon, 1 tablespoon of olive oil,
salt, cumin.
PREPARATION: Slice the chicken fillet in thin strips. Mix soy
sauce, garlic, olive oil, lemon juice, salt and spices in a bowl.
Let the sliced chicken fillet be marinated in this mixture for
a minimum of 20 minutes in the fridge. Spread the olive oil
onto the pan with a piece of napkin, then fry the chicken strips.
Cut the carrots into thick strips and sauté with olive oil. Chop
avocado into thin strips. First cut the onion in half and chop into
thin circles. While preparing hummus, please add warm water
to chickpea flour slowly and keep on stirring while adding water.
Add tahini, lemon
juice, olive oil, salt
and cumin. Stir until
you get a very smooth
and creamy paste.
Wash the swiss chard
leaves, cut their stalks
and make the thick
veins thinner. Spread a
tablespoon of hummus
on the inner side of a
swiss chard leaf. Place
chicken, onion, carrot
and avocado on the
leaf. Bend the edges
of the swiss chard leaf
inwards and roll it until
you get a wrap.

PANCARLI HUMUS

Hepimizin bildiği humusa farklı
bir yorum getirdik, renkleriyle
gözünüzü, tadı ile karnınızı
doyuracak!
Porsiyon: 4
Kalori: 150 cal
Protein: 55 gr
MALZEMELER: 3 su bardağı
haşlanmış nohut, 1 büyük pancar,
4 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı
tahin, 1 limon suyu, 1 çorba kaşığı
karabiber, 1 çorba kaşığı kimyon,
4 yemek kaşığı zeytinyağı, ½ çay
kaşığı tuz.
HAZIRLANIŞI: Nohudu bir gece
önceden ılık suya koyun, haşlayın
ve soğumaya bırakın. Pancarı
haşlayın, yenecek yumuşaklığa
ulaşınca altını kapatın ve soğumaya
bırakın. Tüm malzemeyi mutfak
robotuna koyup akışkan bir karışım
elde edene kadar çekin. Servis
etmeden önce üzerine arzuya göre
pişmiş pancar rendelenebilir.

HUMMUS WITH RED BEET

We have added our own interpretation to the famous hummus: Its color
will be a feast for your eyes and its taste will be a feast for your stomach!
Servings: 4
Calories: 150 cal
Protein: 55 gr
INGREDIENTS: 450 gr of boiled chickpeas, 1 large beetroot, 4 garlic
cloves, 4 tablespoons of tahini, juice of 1 lemon, 1 tablespoon of black
pepper, 1 tablespoon of cumin, 4 tablespoons of olive oil, ½ teaspoon of
salt.
PREPARATION: Soak the chickpeas in warm water overnight, drain and
boil them, then leave to cool. Boil the beetroot until it is soft enough to
be eaten and let it cool. Put all the ingredients into the food processor
and process until you get a fluid mixture. You can grate the boiled
beetroot and add it atop before serving.
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OYUNCAK
KARDEŞLIĞI
The Fellowship of Toys
“Bir oyuncak sadece bu anı iyileştirmez, oyuncak çocuğun geleceğini
de çözümler. Hayal kurmayı öğretir, sanata yatkınlığını ilerletir,
arkadaş olur, sahiplenmeyi öğretir, özgüvenini sağlar.”

“A toy is not only good for the present moment, but it also analyzes the future
of the child. It teaches how to imagine, develops his tendency to art, becomes a
friend, teaches to own something and helps gain self-confidence.”
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Ümit
Kavak, sosyal medyadan başlattığı “Oyuncak
Kardeşliği” projesi ile vaktinin çoğunu çocuklara
oyuncak dağıtarak geçiriyor. Bu sayede ulaştığı
binlerce çocuğun yüzünü güldürmeyi başarmış ve
şu sıralar bunun sürekliliğini sağlamak için yeni
adımlar atıyor.

“HAYATTAKI ÖNCELIKLERIM DEĞIŞTI”

Üniversite yıllarından itibaren fotoğrafçılık yapan
Ümit Kavak, askerlik döneminden sonra bazı ailevi
sebeplerle Ceylanpınar’a dönmeye karar veriyor
ve ailesiyle birlikte kafe işletmeciliğine başlıyor.
Bu süreçte, yoğun iş temposu ve iş stresinden
ruhunu arındırmak adına sık sık kırsal kesimlere
yolculuğa çıkıyor. Fotoğraf ve çocuk sevgisiyle
buluşmak için, göçer köylerine gitmeye, oradaki
aileler ve çocuklarla arkadaş olmaya başladığını
anlatan Ümit Kavak, bu dönemi “hayattaki
önceliklerim değişti.” cümlesiyle tanımlıyor ve

Ümit Kavak, who lives in Ceylanpınar district of
Şanlıurfa, spends most of his time distributing toys
to children within the scope of “The Fellowship
of Toys” project he initiated via social media. He
managed to make thousands of children laugh
thanks to his project and is currently taking new
steps to ensure its permanence.

şöyle ifade ediyor: “Bu ziyaretlerle birlikte çok çocuk arkadaşım
oldu. Bir süre sonra neden elim boş gidiyorum dedim. Çünkü
bu çocukların birçoğunun köyünde market bile yok. Bu sefer
giderken marketten çikolata, kraker ve meyve alıp yanlarına
gittik. O dönemde İsmail ve Yusuf’u tanıdım. İki kardeş, göçer
çocukları… 6 ay belli bir yerde yaşayıp, 6 ay başka bir yere
göçüyorlar. Dolayısıyla oradaki çocuğun iyi bir eğitim alması,
iyi bir hayat standardı sürmesi çok zor. İsmail ve Yusuf, o göçer
ailelerin çocuklarından sadece ikisi. Onlarla arkadaşlık kurdukça,
sosyal medya hesabımdan birlikte geçirdiğimiz zamanları da
paylaşmaya başladım. Bu paylaşımlar sonrasında, İstanbul’dan
arkadaşım Merve’nin çocuklara oyuncak yollaması ile Oyuncak
Kardeşliği’nin ilk adımını atmış olduk. “

“MY PRIORITIES HAVE
CHANGED”

Ümit Kavak, who has been a
photographer starting from the time
when he was in university, decides
to return to Ceylanpinar after the
completion of military service due to
family affairs and starts to run a café
with his family. In order to find a relief
from his intense work pressure, he
often travels to rural areas. Ümit Kavak
starts to take pictures of children and
make friends with these children and
their families who live in villages. He
describes this period in his life with the
sentence “My priorities have changed”
and adds, “As a result of these visits, I
made friends with many children. After
a while I asked myself ‘Why don’t I give
them presents as a friend of theirs?’
Because many of these children have
no groceries in their villages. Once, we
purchased chocolate, crackers and fruit
from the market and took them to the
children. I met with İsmail and Yusuf:
They are two brothers, the children of
nomads…They live in a certain place for
six months, then they go somewhere

Hayata Katkı

86

Contribution to Life

Nisan/April 2019

87

Aslı Sabancıoğlu

CEYLANPINAR’DA ÇOCUK OLMAK

Ümit Kavak, Ceylanpınar’ın konumu itibariyle
unutulmaya yüz tutmuş bir ilçe olduğu belirtiyor.
Suriye’deki iç savaşın da etkisiyle, ilçenin aldığı
ve verdiği göç anlamında çok zor zamanlardan
geçtiğini ifade ediyor.
“O dönem savaştan en çok etkilenen tahmin
edileceği üzere çocuklar oldu. Çoğunun
konuşmasına gerek yok, gözlerinin içine
baktığınızda o ürkekliği, şaşkınlığı, anlam
veremedikleri çatışmaların izlerini taşıdıklarını
görürsünüz. Bunun en çok zararını maalesef
hâlâ çocuklar ve kadınlar yaşıyor. Güzel şartlarda
büyüyen çocuklarımız da var elbet ama genel
olarak gergin bir ortamda, birçok zorluk yaşayan
ve doğru yönlendirelemeyen çocuklar var. Bu
durum, hem çocuklar hem de yarınlarımız adına
büyük kayıp. Böyle bir dönemde, çocuklar için
atabileceğiniz küçük bir adım, bir paylaşım, onlar
için çok farklı ve çok büyük anlamlar taşıyabilir.”

else to live in. Therefore, it is very difficult for any
child to get a good education and a good standard
of living. As I became friends with them, I started
to share the times we spent together via my social
media account. Merve, a friend of mine from Istanbul
who saw these posts, sent some toys for the children
and this was the first step of the ‘The Fellowship of
Toys’ project."

BEING A CHILD IN CEYLANPINAR

Umit Kavak states that Ceylanpınar is a district which
has been almost forgotten due to its location and
adds that the town is having a hard time because of
the migration from Syria due to the civil war in there
and migration to other cities of Turkey.
He explains: “At that time, children were affected
so badly by the war, as one might expect. They do
not even need to talk, you can see all in their eyes:
fear, confusion, traces of conflicts that they cannot
understand… Unfortunately, children and women still
suffer the most. There are children that grow up in
better conditions but many of them suffer a lot and
face difficulties in a generally tense environment.
This is not a good thing for our children and for our
future. In an era like we have been going through,
a small step that you can take for children or
something you can share will mean so much to them.

“MY CHILDHOOD WILL MEET SOMEONE
ELSE’S CHILDHOOD”

‘The Fellowship of Toys’ project provided toys, clothes
and stationery products for more than 55 thousand
children in 14 months. Ümit Kavak expresses his
feelings with his own words: “I went to see hundreds
of them again and again because I feel like we were
friends when I was a child. They really need me; they

“ÇOCUKLUĞUM, BAŞKASININ ÇOCUKLUĞUNA GIDIYOR”
Oyuncak Kardeşliği projesiyle, yaklaşık 14 ayda 55 binden fazla
çocuğa oyuncak, kıyafet ve kırtasiye malzemesi ile ulaştıklarını
belirten Ümit Kavak bu buluşmanın kendi hayatına yansımasını ise
şöyle ifade ediyor: “Yüzlercesine tekrar gidiyorum çünkü o çocuklar
benim çocukluğumun arkadaşları… Gerçekten bana ihtiyaçları
var; ağabeyleri amcaları gibi görüyorlar, üstelik gelişmeye de çok
açıklar. O sebepten çoğu zaman oyuncaksız da olsa yanlarına sohbet
etmeye gidiyorum. Evlerine misafir oluyorum. O çocuklardan çok şey
öğrendim. Özellikle de unuttuğum heyecanı ve hayalleri...”

"O ÇOCUKLARIN SEVGIYE IHTIYACI VAR"

Her çocuğun arkadaşlık ilişkisi kurması, merak etmesi ve gelişimi
için, oyuncak ve kitaba ihtiyacı olduğunu hatırlatan Ümit Kavak, sevgi
ve empatinin de bir o kadar önemli olduğunu iletiyor.

OYUNCAK KARDEŞLIĞI VE YOL HIKÂYELERI

Ümit Kavak, Oyuncak Kardeşliği projesinin devamındaki hayallerini
ise şöyle ifade ediyor: “Bir gün güzel bir organizasyon ile sadece
Güneydoğu’da değil, Türkiye’nin her şehrinde, her kırsalındaki
çocuklara ulaşabilecek imkân ve ağı oluşturmak istiyoruz. Tayfun
Talipoğlu gibi Anadolu’nun yollarına düşüp, oradaki çocuklarla
yol hikâyeleri oluşturmak istiyorum. İlerleyen dönemlerde de sergi
ve kısa film çalışmaları ile bu paylaşımları daha çok duyurmak ve
yaptığımızın aslında zor bir şey olmadığını, hepimizin yapabileceğini
gösterebilmeyi diliyorum.”

see me as their elder brother or
their uncle, besides they have room
for improvement. This is why I keep
on going even to have a chat with
them. They treat me like a guest
of honor in their houses. I learned
a lot from those kids. Especially
the enthusiasm and dreams that I
almost forgot…”

"THOSE CHILDREN NEED
LOVE AND AFFECTION"

Ümit Kavak reminds that every
child needs a toy and a book
to build up a friendship, to be
curious about something and for
development, and adds that love,
affection and empathy are equally
important.

THE FELLOWSHIP OF TOYS
AND STORIES ON THE
ROAD

Ümit Kavak shares his dreams as
a follow-up to ‘The Fellowship of
Toys’ project: “I would like to extend
this organization and network to
each and every location in Turkey
in order to give every child a
chance. I would like to listen to
the stories of children throughout
Anatolia like Tayfun Talipoğlu did
on his TV program. In the future, I
would like to share these through
exhibitions and short films to show
that what we do is not something
hard, any of us can do it.

Nasıl ulaşabilirsiniz?
How to contact?
Instagram:
@oyuncakkardesligi
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BİR BABANIN KIZINA MEKTUBU
The letter of a father for his daughter

Nisan ayı geldiğinde bahar kendini iyiden iyiye
hissettirmeye başlar. Kışın soğuğunu üzerinden atar
herkes. Yeniden doğar, yeşerir. Çocuklar bahçelere
atar kendini. Sınıflara girmek istemezler, oradan
oraya koşarlar. Yaza hazırlanırlar adeta. Tabii bir de
23 Nisan hazırlıkları var. Sınıflar süslenir, bir şenlik
havası başlar. Bir çocuğa olan inancımızı ne diri
tutar peki? Onunla neden daha küçük yaşlardayken
daha sıkı iletişim kurarız? Bizi anladığını,
hissettiğini, dinlediğini düşünürüz? Gelecek için
bir şey mi düşünürüz onlarla konuşurken? Daha
bir yaşındayken ya da ilkokula giderken? Ona
değer vermemiz elbette çocuğumuz olduğu için
ya da bizden bir parça olduğu için. Fakat onunla
yıllar sonra şimdiden konuşmak istesek nasıl olur?
Mektuplar yazsak, doğumundan, ilk hastalığından,

As April starts knocking on the door, we start to feel
the spring coming. Everyone tries to get rid of winter’s
cold. One feels reborn and flourished. Children keep
running in gardens. They do not want to get back to
their classrooms, they run here and there. They are
almost ready for summer. Of course, they start making
arrangements for April 23rd celebrations. Classrooms
are decorated, a festive mood begins. What makes us
keep believing in a child? Why do we have a close
relationship with her when she was a teenager? We
think she understands us, feels us, listens to us? Do
we think of something for the future when we talk to
her? Even though she is one year old or she is going
to primary school? We care for her for she is our child,
or for being a part of us. But what if we want to start
talking to her right now instead of waiting for the

huysuzluklarından, geceleri uyanık gündüzleri
uyumalarından bahsetsek?
Ahmet Nedim Servet Tör tam da bunu yapan bir
isim. 23 Aralık 1912’de doğan kızı Nevhiz için 31
Aralık 1916 tarihine kadar günlük tutuyor. Ona
mektuplar yazıyor aslında. Bir babanın kızına ne
kadar naif, şefkatle hitap ettiğini görüyoruz. Bir
bürokrat olan Nedim Bey, uzun yıllar Harbiye
Nezareti’nde askeri memurluk yaptı, bir süre
müsteşar yardımcılığı görevlerinde de bulundu.
Bu sayede bir bürokratın aile yaşantısı, dönemin
toplumsal koşulları gibi bir çok unsuru görme
şansı yakalıyoruz. Fakat bu bürokratik kişiliğin
içinde henüz bir kelime dahi kuramayan kızıyla
konuşmaya çalışan, bütün güzellikleri ona
anlatmaya, kendi zihnini onunla birlikte yazmaya
çalışan bir baba görüyoruz.
Nedim Bey aslında mektupları yazdığı süre
boyunca yeni doğan çocuğu bir çok açıdan
gözlemleme şansı buluyor. Ruhen, bedenen,
çevresine verdiği tepkiler, neye mutlu olur, neye
ya da kime huysuzluk yapar, uyku düzeni nedir
gibi… Hal böyle olunca kızıyla kurdukları ilişki de
farklı bir boyuta çıkıyor. Özellikle son dönemler
artan çocuk yetiştirmeye yönelik kitaplar, kurslar,
danışmanlık hizmetleri, özellikle sosyal medyanın
da daha etkili kullanılmasıyla, çocuk yetiştirme
becerisi, birbirimize gösterdiğimiz ve üzerine
konuştuğumuz bir konu haline geldi. Çocuğumuz

years to come? How about we write letters, tell us
about her birth, her first illness, her moods, her sleep
during the day and wide awake at night?
Ahmet Nedim Servet Tör did that exactly. He
keeps a diary until December 31, 1916 for her
daughter Nevhiz, born on December 23, 1912.
Actually, he writes her letters. We see how naive and
compassionate the way a father treats his daughter.
Mr. Nedim Tör, a bureaucrat, worked as a military
officer in the Ministry of War for many years. He also
served as an undersecretary. In this way, we have the
chance to learn many aspects of a bureaucrat's family
life and social conditions of the period. But in this
bureaucratic personality of his, we see a father who
tries to talk to his daughter who cannot say a word
yet, to tell her the beauty in things and to write his
own mind with her.
In fact, Mr. Nedim Tör has the opportunity to
observe the newborn child from many aspects while
writing the letters including her mental and physical
reactions to the environment, what makes her happy,
what or who makes her moody, the pattern of her
sleep. As this is the case, he builds up a different
relationship with his daughter. Recently; the books,
courses, counseling services and effective use of
social media have made child care-education skills a
much more popular and worth-mentioning topic. The
first time our child took a step, his first tooth pain,
his insomnia at nights became an occasion to share

“Bir de Nevhiz; burnun kaşındığı zaman, pek tuhaf bir
surette yüzünü buruşturarak ne demek istediğini suhuletle
(kolaylıkla) anlatabiliyorsun. Minimini burnun, dudakların,
gözlerin o surette tekallüs ediyor (büzülüyor) ki, bundaki
mana-yı istianeyi (yardım isteme anlamını) gösmemek
kabil değil.” (Nevhiz’in Günlüğü “Defter-i Hatırat”, Ahmet
Nedim Servet Tör, YKY, İstanbul: 2008, s.42)
“One more thing you do Nevhiz; when your nose is itchy, you can
easily tell what you mean by making a sour face. Your little nose, lips
and eyes shrink in such a way that it is impossible to see your craving
for help.” (Nevhiz’in Günlüğü “Defter-i Hatırat”, Ahmet Nedim
Servet Tör, YKY, Istanbul 2008, p.42)
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yürümesi, ilk diş sancısı, geceleri uyumaması, birer
twit ya da instagram paylaşımı için vesile haline
geldi. Bu noktadan baktığımızda Nedim Bey’in çabası
bir çeşit paylaşma ve çocuğuyla konuşamadığı
şeyleri tek taraflı da olsa anlatma, bir nevi aktarma
çabası.
Mektuplar aslında bize mesaj da veriyor
gibi… Hayatımızın her anında aslında
küçümseyemeyeceğimiz, bir kenara
bırakamayacağımız şeyler yaşıyoruz. Hastalık,
mutluluk, doğum, ölüm… Nedim Bey kızının
doğumundan itibaren kısa bir süre de olsa yazdığı
mektuplarla zihnindekileri, sevgisini, şefkatini ve
mutluluğunu belki de 15-20 yıl sonra okunması için
kendi zamanından yazmış. Hüznü de buna dahil
elbette. Bu yazmalar bizi besleyen ve kendimizi
açmamızı sağlayan şeyler aslında. Mesela bazen
deftere yazmalarına istemsiz de olsa ara vermek
zorunda kalan Nedim Bey kızı bu defteri ileride
okurken bu aralarda hastalandığını düşünüp
üzülmesin diye açıklamalar yapma ihtiyacı hissediyor.
Belki de kitap boyunca en çok hissedilen şey, Nedim
Bey’in Nevhiz’le farklı bir dilde konuşur gibi onu
anladığı ve hissettiği o anlar. Bu anları sadece yeni
doğan çocuğumuzla iletişimde yaşamak zorunda
değiliz. Aslında bir defter alıp bütün ilişkilerimizi
titizlikle yazmak bize bir bakış kazandıracaktır.

a tweet on Twitter or post on Instagram. From
this point of view, what Mr. Nedim Tör did was a
unilateral effort to share and communicate things
that he could not talk to his child.
Actually, the letters kind of give us a message.
In every moment of our lives, we live things that
we cannot disdain, which we cannot put aside.
Sickness, happiness, birth, death… In his letters;
Mr. Nedim Tör, which he started to write from
the moment her daughter was born, told about
the things and happiness in his mind, his love
and compassion for her in order for everyone
to read in 15-20 years later. His sorrow was also
covered in these letters. These manuscripts
nurture us and make us feel open to others. For
example, Mr. Nedim Tör, who had to take a break
and stop writing from time to time, felt the need
to make explanations so that she would not get
upset thinking that her father got sick and could
not keep on writing the letters. Perhaps what
touches most is the moments when Mr. Nedim
Tör understands his daughter as if she speaks
in another language and what he feels at those
moments. We do not have to live these moments
only with our newborn child. In fact, taking notes
about all our relations meticulously will give us a
different point of view.
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Fatih Adıgüzel:

“MESLEĞİMİ AŞKLA YAPIYORUM”
"I love my job"
Ankara Yenimahalle’de bulunan
Tebligat Merkez Müdürlüğünde çalışan
Fatih Adıgüzel, postacılık mesleğini
22 yıldır büyük bir sevgi ve özveriyle
gerçekleştiriyor

Fatih Adıgüzel, who has been working
at the Directorate of the Notification
Center in Yenimahalle, Ankara, is
doing his job with utmost care and
devotion for 22 years

Mr. Adıgüzel states that he is very
proud to be working for PTT AŞ and
says, “I love my job. The job I had
started solely to make a living turned
out to be a pleasure for me. I volunteer
to become a substitute wherever they
need me because I am a man of duty.”

PTT AŞ bünyesinde çalışmanın gurur verici olduğunu söyleyen
Adıgüzel, “Mesleğimi aşkla yapıyorum. Ekmek davası ile
başladığım iş, şimdi zevkle yaptığım gönül işime dönüştü.
Gönüllü olarak nerede personel eksikliği varsa ben gidiyorum.
Bunu ben talep ediyorum. Görev adamıyım ben çünkü işimi
keyifle yapıyorum.” diyor.
Zor bir meslekleri olduğu vurgulayan Adıgüzel’den ilginç bir
anısını paylaşmasını istediğimizde ise samimice aktarıyor:
“Yaklaşık 15 sene önce Etlik tarafında bir teslimat esnasında
evin bahçesine girdim ve içerde Doberman cinsi bir köpek
vardı. Bağlı olurdu her zaman, ben de buna güvendim. Ancak
o gün bağlı değilmiş. Üzerime doğru koşmaya başladı. Ne
yapacağımı bilemedim. O an bayılma numarası yapmak geldi
aklıma. O korkuyla hılzıca bıraktım kendimi yere. O sırada
sahibi geldi de kurtuldum saldırısından. Ama kendimi hızlıca
bırakınca oynar kemiğimi kırdım ve bir hafta katı bir şey
yiyemedim sıvı ile beslendim. İyileşince devam ettim işime.
Unutamadığım diğer bir anı da, kaybolan küçük bir çocuğu
bulup ailesine teslim etmemdir. Yakacık Köyü’nde dağıtıma
çıktığım bir gün tarlada taşın üzerinde üç yaşlarında bir erkek
çocuğunun tek başına oturduğunu gördüm. Yanına gittim,
konuşmadı benimle. Çocuğu muhtarlığa götürdüm. Köye
haber verildi. Ailesi de çocuğu arıyormuş meğer. Neyse ki
buluşturduk aileyle. Ailesi de köy halkı da çok mutlu olmuştu.”

Mr. Adıgüzel says that they are doing
a tough job and tells us an interesting
memoir: “About 15 years ago, I went
into the garden of a house to deliver
something in Etlik, Ankara and there
was a doberman in the garden. It is
generally tied up but that very day it
was not. It started running towards me.
I did not know what to do. I pretended
that I have fainted and fell down. The
owner of the dog came right away and
luckily, I was saved. But one of my
bones broke when I fell down. I was
fed with fluid intake for a week. After
I got well, I continued to carry out my
deliveries. Another thing that comes to
mind is that I found a kid who got lost
and took the kid to his family. I went to
a nearby village in Istanbul for delivery
and saw a three-year-old boy in the
middle of a field sitting alone. I tried
to talk to him but he would not react. I
took him to the local authorities. Then
the village was informed. His parents
were looking for the child. Both the
parents and the villagers were very
happy to hear that he was found.
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YÖRESEL
ÜRÜNLERE ÖZEL

İl ve ilçelerde, yöreye has
ürünlerin belirlenen tarihlerde
alıcılara ulaştırılması için
kampanyalar düzenlenerek
üreticilerimizi destekliyor,
böylelikle müşterilerimizin
yöresel ürünleri daha hızlı
ve güvenle adreslerine
ulaştırılmalarını sağlıyoruz.

PTTMATİK İLE
7/24 HİZMET

Nakit tahsilatı yapan, para
üstü verebilen ve 7 gün
24 saat kesintisiz hizmet
sağlayan Pttmatik’ler ile sıra
beklemeksizin fatura tahsilatı,
maaş ödemeleri, Cep Lira
yüklemesi, PttBank işlemleri ve
anlaşmalı bankalara ait işlemleri
yapabilirsiniz.

BORSADA DA
PTT GÜVENCESİ

PTT’nin borsa hizmeti ile Türkiye’de
yaşayan tasarruf sahipleri de büyük
şehirlerde yaşayanlar kadar kolay
borsaya girebilecek ve tüm yatırım
seçenekleri ile kapsamlı hizmet
alabilecek. Tasarruf sahipleri, borsada
işlem yapabilmeleri için gereken
evrakları tüm PTT işyerlerinden
edinebilir ve PTT aracılığı ile
para yatırma ve çekme işlemlerini
masrafsız olarak gerçekleştirebilir.

SPECIFIC TO LOCAL
PRODUCTS

In provinces and districts, campaigns
are organized for the delivery of the
indigenous products to the buyers at the
determined dates in order to support
our producers, thus the local products
purchased by our customers reach the
relevant addresses rapidly and safely.

24/7 SERVICE WITH
PTTMATIK

You can carry out many operations for
24 hours and 7 days including utility bill
payments, wage payments, uploading
Ceplira, PTT Bank operations and
operations of some other partner banks
using PTTmatiks which provide non-stop
cash collection services and even give back
change.

INVEST IN THE STOCK
EXCHANGE WITH PTT
ASSURANCE

Investors living anywhere in Turkey
will be able to be an investor in the
stock exchange and choose from many
investment options as easy as those who
live in big cities thanks to PTT's stock
exchange service. Investors can obtain
the documents necessary to carry out
transactions in the stock exchange from
PTT workplaces and can either deposit or
withdraw money via PTT free of charge.

SİZİN DE BİR
PULUNUZ OLSUN

PTT’nin “Kişisel Pul” hizmetiyle gerçek
ve tüzel kişiler tarafından gönderilen
görsel objeler pul olarak basılabilmekte,
pul haline dönüşen bu görseller hatıra
amaçlı kullanıldığı gibi gönderilerin
üzerine yapıştırılarak posta işleminde
de kullanılabiliyor. Başvuruları www.ptt.
gov.tr ve www.filateli.gov.tr adreslerinden
veya PTT iş yerlerinden yapabilirsiniz.

POSTA
YOLLAMANIN
DİJİTAL YOLU

Birleşik Posta hizmetiyle baskısı
yapılacak dokümanlarınızın
içeriği dijital ortamda alınarak
varış yerine en yakın baskı
merkezlerine iletilip, gönderiler
teknolojik ve altyapısı
sağlam bir sistemle basılarak
zarflanıyor, ardından alıcısına
en hızlı şekilde ulaştırılıyor.

İSTER ŞUBEDEN
İSTER
PTTMATİK’TEN

PTT ve SGK işbirliği ile artık
tüm PTT iş yerlerinden maaşınızı
alabildiğiniz gibi Pttkart’ınız
ilePttmatik cihazlarından, yurt içi
ve yurt dışındaki bankaların ATM
cihazlarından maaşlarınızı alabilir,
Pttkart’ınız ile yurt içinde ve yurt
dışında alışveriş yapabilirsiniz.
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HAVE A STAMP OF
YOUR OWN

With the "personal stamp" service of
PTT, visual objects sent by natural and
legal persons can be printed as stamps.
These stamps that are transformed
from objects can be used both as a
souvenir and on postal deliveries.
Applications can be carried out via
www.ptt.gov.tr and www.filateli.gov.tr
web sites or from PTT workplaces.

DIGITAL WAY OF
SENDING MAIL

With the Combined Mail
service, the content of your
documents to be printed is
transmitted digitally to the
nearest print center at the
place of arrival, the content is
printed using a technologically
advanced system and
enveloped to be delivered to
the buyer in the most rapid way.

YOU CAN USE EITHER
THE BRANCH OR
PTTMATIK

Thanks to the collaboration between
PTT and SGK, you can withdraw your
salary from PTT workplaces and from
PTTmatik devices using your PTTcard.
You can withdraw your salary from the
ATM devices of banks in and out of
Turkey and you can use your PTTcard
for shopping in and out of Turkey.
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Cihan Altay

Önceki sayının cevabı
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Foto Hayat
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Photo Life

Siz de PTT Hayat
ile çektiğiniz
fotoğrafları
#ptthayatıniçinde
etiketiyle Twitter
ve Instagramda
paylaşın, en
çok beğenilen
iki fotoğrafı
yayımlayalım.

PttUETS
ile tebligat
işlemlerinizi
güvenli ve hızlı
gerçekleştirin
www.etebligat.gov.tr

