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MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 
‘SAĞLIKLI VE GÜVENLİ  

KAMPÜS BELGESİ’ ALDI
MALTEPE UNIVERSITY RECEIVED 

 ‘HEALTHY AND SAFE  
CAMPUS CERTIFICATE’

AKILLI TARIM TEKNOLOJİLERİ 
 İLE GELENEKSEL TARIM 

 GELECEĞE TAŞINIYOR
TRADITIONAL AGRICULTURE IS CARRIED 

INTO THE FUTURE WITH SMART 
AGRICULTURAL TECHNOLOGIES

MAYALARIN ÜLKESİ GUATEMALA
GUATEMALA, THE COUNTRY  

OF THE MAYANS

Özel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Radyo Televizyon Alanı) öğrencileri tarafından hazırlanmıştır.
Prepared by Marmara Private Vocational and Technical (Radio-Television) Anatolian High School students.
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Dear Readers,

Avaz Magazine, which has been brought to life by 
the students and the teachers of Marmara Private 
Anatolian Vocational High School with great effort 
and devotion, continues its publishing adventure 
with your great interest for which we set off with 
great enthusiasm and an amateur spirit.

I’d like to share with you the pleasure of seeing 
how a school magazine has become more and 
more enjoyable to read when we are preparing to 
leave behind ten years of this adventure in which 
our students produced while they learned and 
learned while they produced. I feel the happiness 
of stepping into a new decade with the belief that 
you share the same feelings and thoughts with me.

Avaz is again very colorful in the issue we have 
been eagerly waiting for. In this issue, our students 
mention current and interesting topics with the 
support of their teachers. They had the chance 
to interview invaluable people. They present you 
these enjoyable interviews, recent art and cultural 
activities, events that took place in the school as 
well as other events that gently draw our attention.

I wish you a good time reading it.

Merhaba sevgili okurlar,

Büyük bir heves ve heyecanla, amatör bir ruhla 
çıktığımız yayıncılık serüvenimizde Özel Marmara 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve 
öğretmenlerinin büyük emek ve özveri ile hayat 

verdiği Avaz dergisi sizlerin yoğun ilgisi ile 
yayıncılık macerasına devam ediyor.

Öğrencilerimizin öğrenirken ürettiği, üretirken 
öğrendiği bu maceranın on yılını geride 

bıraktığımız bu dönemde bir okul dergisinin 
nasıl giderek daha keyifle okunur hale geldiğini 
görmekten duyduğum hazzı sizlerle paylaşmak 

istedim. Sizlerin de benimle aynı duygu ve 
düşünceleri paylaştığınız inancıyla yeni bir on yıla 

adım atmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Merakla beklediğimiz 25. sayıda Avaz yine çok 
renkli. Bu sayıda öğrencilerimiz öğretmenlerinin 

desteğiyle güncel ve ilginç konulara değinmişler; 
çok değerli şahsiyetlerle sohbet etme şansı 

yakalamış ve bu keyifli sohbetleri; güncel 
kültür sanat olaylarını, okul içinde gerçekleşen 

etkinlikleri, göze zarifçe dokunan olayları sizlere 
lezzetle okunur halde sunmuşlar.

Keyifle okumanız, okurken tat almanız dileğiyle.

ELİF ŞİMŞEK

Marmara Eğitim Kurumları Genel Müdürü
Marmara Education Institutions General Manager
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MARMARALILARDAN 
ULUSLARARASI ALANDA  
BÜYÜK BAŞARI

A vrupa Gençlik Parlamentosu ta-
rafından düzenlenen resmi dili 
İngilizce olan 25. Ulusal Seçim 

Konferansı, 01-06 Şubat tarihleri arasında 
Türkiye’den seçim ile belirlenen 150 öğ-
rencinin katılımı ile dijital platformda ger-
çekleşti. Açılış konuşmasını AB Türkiye 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus 
Meyer-Landrut’un yaptığı konferans bu 
yıl; “Daha güçlü bir toplum için bireysel-
liği bütünleştirmek” teması ile gerçekleşti. 

GREAT SUCCESS FROM 
STUDENTS OF MARMARA IN 
INTERNATIONAL AREA

The 25th National Selection Conference, 
the official language of which is English, 
organized by the European Youth Par-
liament, took place on a digital platform 
between 1- 6 February with the participa-
tion of 150 students selected from Turkey. 
Head of EU Delegation of Turkey Ambas-
sador Nikolaus Meyer Landrut made the 
opening speech of the conference; It was 
carried out with the theme of “Integrat-
ing Individuality for a Stronger Society”.  

Marmara College Students Attended the European Youth 
Parliament 25th National Election Conference

Marmara Koleji Öğrencileri  
Avrupa Gençlik Parlamentosu  

25. Ulusal Seçim Konferansı’na Katıldı

Haber

Alara Saygı - Polonya
Varşova 2021- 93. 
Uluslararası Avrupa 
Gençlik Parlamentosu 
Oturumu
Alara Saygı - Poland
Warsaw 2021- 93rd 
International Session 
of European Youth 
Parliament

Aysha Koçtürk- Çek 
Cumhuriyeti
Litomysl- 2. EYP Çek 
Cumhuriyeti Dijital Ulusal 
Seçim Konferansı
Aysha Koçtürk- Czech 
Republic
Litomysl- 2nd Digital 
National Selection 
Conference of EYP Czech 
Republic
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News

Ceren Özselanik-Bosna Hersek
EYP Bosna Hersek’in 2. Dijital Oturumu

Ceren Özselanik-Bosnia and Herzegovina
Unite- 2nd Digital Session of EYP Bosnia and 

Herzegovina

Teoman Sevgen- 
Finlandiya

Lempaala - EYP 
Finlandiya’nın Dijital 

Bölgesel Oturumu
Teoman Sevgen- Finland

Lempaala- Digital Regional 
Session of EYP Finland

Elif İpek İlan- Finlandiya
Lempaala - EYP 

Finlandiya’nın Dijital 
Bölgesel Oturumu

Elif İpek İlan- Finland
Lempaala- Digital Regional 

Session of EYP Finland

H arvard Üniversitesi öğren-
cileri tarafından bu yıl 68. 
kez düzenlenen HMUN2021 

Konferansı, pandemi dolayısıyla 28-
31 Ocak 2021 tarihleri arasında çev-
rim içi olarak düzenlendi. Marmara 
Koleji 11IB sınıfı öğrencilerinden 
Aysha Koçtürk, Eylül Efsun Seferoğ-
lu, Mohammedreza Soltanzadeh, 
Ege Karadağ ve Teoman Sevgen’in, 
Marmara Eğitim Kurumları Liseler 
Baş Müdür Yardımcısı ve Akademik 
Koordinatör Nur Şahin’in eşliğinde 
Andorra delegeleri olarak katıldıkla-
rı konferans başarılı bir şekilde ta-
mamlandı.

The HMUN2021 conference, held 
for the 68th time this year by Harvard 
University students, was held online 
from January 28-31, 2021 due to 
the pandemic. The conference that, 
Marmara College 11IB class students 
Aysha Koçtürk, Eylül Efsun Seferoğlu, 
Mohammedreza Soltanzadeh, Ege 
Karadağ, Teoman Sevgen and 
Marmara Education Institutions High 
Schools Deputy Chief Director and 
Academic Coordinator Nur Şahin 
attended as Andorran delegates, 
was successfully completed. 

Marmaralılar Harvard  
MUN Konferansı’nda

Students of Marmara at the Harvard   
MUN Conference

Konferansta öğrenciler katıldıkları komi-
telerde siyasi, sosyal, ekonomik ve insan 
hakları alanında birçok soruna çözüm ara-
dılar. EYP Kulübü Danışman Öğretmenleri 
Sitem Sipahi ve Zülal Eroğlu rehberliğinde 
konferansa katılan ve sertifika almaya hak 
kazanan; Elif İpek İlan, Teoman Sevgen, 
Aysha Koçtürk, Ceren Özselanik ve Alara 
Saygı isimli öğrenciler, komitelerinin çalış-
malarını genel kurulda sunma ve temsil 
etme başarısını gösterdiler.

Students at the conference sought solu-
tions to many problems in the fields of po-
litical, social, economic and human rights 
in the committees they participated in. 
Participating in the conference under the 
guidance of EYP Club counselor teachers 
Sitem Sipahi and Zülal Eroğlu; Elif İpek 
İlan, Teoman Sevgen, Aysha Koçtürk, 
Ceren Özselanik and Alara Saygı suc-
ceeded in presenting and representing 
the work of their committees in the gen-
eral assembly. 
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Duke of Edinburg International  
Youth Award Program

Edinburg Dükü  
Uluslararası Gençlik Ödül Programı

R ekabete dayanmadan, tamamen 
gönüllülük esasına dayanarak, 
gençlerin kişisel gelişimine destek 

olmayı hedefleyen “Edinburgh Dükü Ulus-
lararası Gençlik Ödülü Programı”nda Mar-
maralı gençler Bronz Kampı’nı başarıyla 
tamamlayarak sertifika ve rozetlerini aldı-
lar. 14-24 yaş aralığındaki tüm gençlerin 
katılabildiği, 140’tan fazla ülke ve bölgede 
faaliyet gösteren dünyanın öncü gençlik 
gelişim programına katılan Marmara Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin-
den İdil Akan ile Marmara Koleji öğrenci-
lerinden Tuğçe Özbakır ve Ece Bakbaşa, 
“Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik 
Ödülü Programı Bronz Kampı”nda bulu-
nan sarı, mavi, turuncu ve mor renkli rota-
lardan mavi rotayı takip ederek iki günlük 
kampı başarıyla tamamladılar. 

Young students of Marmara successfully 
completed the Bronze Camp and 
received their certificates and badges in 
the “Duke of Edinburgh International Youth 
Award Program”, which aims to support 
the personal development of young 
people, which is completely voluntary 
and without competition. Participating in 
the world’s leading youth development 
program which is operating in more than 
140 countries and regions in which all 
young people between the ages of 14-
24 can participate, Marmara Vocational 
and Technical Anatolian High School 
student İdil Akan and Marmara College 
students Tuğçe Özbakır and Ece Bakbaşa 
participated in the “Duke of Edinburgh 
International Youth Award Program Bronze 
Camp”; successfully completed the two-
day camp by following the blue route from 
yellow, blue, orange and purple routes. 

Haber

Fictional Heroes in the Competition

Roman Kahramanları Yarışıyor

F MV Özel Ayazağa Işık Lisesi tarafından düzenle-
nen “Kurmacadan Sahneye Roman Kahramanları 
Canlandırma Yarışması”na Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmeni Damla Destanoğlu danışmanlığında katılan 
Özel Marmara Koleji 11 C Sınıfı öğrencilerinden Defne 
Atlı, Sabahattin Ali’ye ait “Kürk Mantolu Madonna” roma-
nından “Maria Puder” karakteri için sergilediği başarılı 
performansla ikincilik ödülüne layık görüldü.

Defne Atlı, a student of Marmara Private High School 11C 
Class, participated in the “Animation of Novel Heroes 
from Fiction to Stage Competition” organized by FMV 
Private Ayazağa Işık High School under the supervision 
of Turkish Language and Literature Teacher Damla 
Destanoğlu; She was awarded the second prize for her 
successful performance for the character “Maria Puder” 
from the novel “Madonna in Fur Coat” by Sabahattin Ali.

Edinburgh Dükü Uluslararası 
Gençlik Ödülü Programı 
Bronz Kampı’nı başarıyla 
tamamlayan öğrenciler 
sertifika ve rozetlerini aldılar.
Students who successfully 
completed the Duke of 
Edinburgh International 
Youth Award Program 
Bronze Camp received their 
certificates and badges.
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News

Students of Marmara at the 4th Eyp  
Digital Conference

Marmaralılar Impact - 4. Eyp  
Dijital Konferansı’nda

Ö zel Marmara Koleji öğrencile-
rinden Vahit Ozan Poşluk, Lara 
Koçtürk, Zarife Deniz Sarısözen, 

Ege Çınar, Ekin Ada Özmen, Alara Say-
gı ve Talha Aksar, danışmanlığını Tarih 
Öğretmeni Zülal Eroğlu ile İngilizce Öğ-
retmeni Sitem Sipahi’nin yaptığı EYP (Av-
rupa Gençlik Parlamentosu) çalışmaları 
kapsamında 24-28 Mart 2021 tarihleri 
arasında gerçekleşen IMPACT - 4. EYP 
Türkiye Dijital Forumu’na katıldılar. Kon-
feransta “Kelebek Etkisi; Küçük Eylemler 
Büyük Sonuçlar” teması ile işlenen siyasi, 
sosyal, ekonomik konular, ilgili komiteler 
tarafından profesyonel liderler rehberli-
ğinde tartışıldı. Açış konuşmasını başarılı 
kadın girişimci Münteha Adalı’nın yaptığı 
konferansta gençler, girişimcilik ve başarı 
arasındaki ilişkide karşılaşılan zorluklar-
la mücadele hakkında farklı bakış açıları 
edindiler. Türkiye’nin çeşitli okullarından 
seçilen 80 delegenin katıldığı ve İngilizce 
gerçekleşen EYP Konferansı’nda değişen 
çağın sorunlarına çözümler arayan öğren-
ciler, programı başarı ile tamamladıkları 
için sertifika almaya ve EYP üyesi olmaya 
hak kazandılar.

Marmara Private High School students; 
Vahit Ozan Poşluk, Lara Koçtürk, Zarife 
Deniz Sarısözen, Ege Çınar, Ekin Ada 
Özmen, Alara Saygı and Talha Aksar, 
as part of the EYP (European Youth 
Parliament) work, which was supervised 
by history teacher Zülal Eroğlu and 
English teacher Sitem Sipahi, have 
attended EYP Turkey IMPACT- 4th Digital 
Forum, which took place between 24-28 
March 2021. At the conference, political, 
social and economic issues covered 
with the theme of “Butterfly Effect, Small 
Actions Big Results” were discussed 
by the relevant committees under the 
guidance of professional leaders. In the 
conference, where successful female 
entrepreneur Münteha Adalı made the 
opening speech, young people gained 
different perspectives on struggling 
with the difficulties encountered in the 
relationship between entrepreneurship 
and success. Turkey’s various schools in 
the selected 80 delegates and the EYP 
conference in English, seeking solutions 
to the problems of varying age, students 
get a certificate because they complete 
the program successfully and were 
entitled to be EYP members.

Marmara Kolejinden 
Avrupa Gençlik 

Parlementosu’nun (EYP) 
düzenlemiş olduğu 

IMPACT Konferansı 4. 
Dijital oturumuna katılan 

7 öğrenci, programı 
başarıyla tamamlayarak 

EYP üyesi olmaya hak 
kazandı. 

7 students from Marmara 
High School, who 

participated in the 4th 

digital session of the 
IMPACT Conference 

organized by the European 
Youth Parliament (EYP), 
successfully completed 

the program and were 
entitled to become 

members of the EYP.

1987’den beri düzenlenen 
bu organizasyon 

Avrupa politikasına, 
fikir iş birliğine ve 

güncel meselelere ilgi 
duyan genç bireylerin 

gelişimini desteklemeyi 
hedeflemektedir.

This event, which is being 
held since 1987, aims to 

support the development 
of young people who are 

interested in European 
policy, co-operation and 

current affairs.
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Three Awards to Marmara Secondary  
School in the Story Competition

Öykü Yarışması’nda Marmara 
Ortaokuluna Üç Ödül 

Ö zgür Pencere Sanat ve Edebiyat 
Derneği tarafından Türkiye ge-
nelinde bu yıl on sekizincisi dü-

zenlenen Özgür Pencere Çocuk ve Genç 
Kalem Öykü Yarışması’nda Marmara Or-
taokulundan üç öğrenci farklı kategoriler-
de ödül kazandı. Yarışmada 5 ve 6. sınıflar 
kategorisinde “Sihirli Ağaç” isimli öykü-
sü ile 6 E sınıfından Duru Küçük Türkiye  
2.si olurken, “Son Değil Başlangıç” isimli 
öyküsü ile 6 C sınıfından Defne Aykaç dil 
anlatım alanında jüri özel ödülüne, 7 ve 8. 
sınıflar kategorisinde dil anlatım alanında 
“Gerçekler” isimli öyküsü ile 7 D sınıfın-
dan Öykü Güngör jüri özel ödülüne layık 
görüldü.

Organized by the “Free Window Art and 
Literature Association” in Turkey, this year 
three students from Marmara Secondary 
School won awards in different categories 
in the Free Window Children’s and Young 
Pen Story Competition. In the competition, 
in the category of 5th and 6th grades, Duru 
Küçük, from Class 6 E, was 2nd in Turkey 
with her story “Magic Tree”. Defne Aykaç 
from Class 6 C with her story “Not the 
End but the Beginning” was awarded the 
Special Jury Prize in the field of language 
expression, Öykü Güngör from Class 
7 D with her story “Facts” in the field of 
language expression in the category of 7th 
and 8th grades was awarded the Special 
Jury Prize.

Duru Küçük, “Sihirli Ağaç” 
isimli öyküsü ile 2021 
Özgür Pencere Çocuk 
ve Genç Kalem Öykü 
Yarışması’nda Türkiye 2.si 
oldu.
Duru Küçük became 
Turkey’s 2nd winner in 
the 2021 Free Window 
Children’s and Young Pen 
Story Contest with her 
story “Magic Tree”.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 
yarışmada “Yedinci Kıta” 
adlı öyküsüyle Türkiye 
3.sü olan Defne Cebiroğlu.
Defne Cebiroğlu, who 
came 3rd in Turkey with her 
story “Seventh Continent” 
in the competition held 
last year.

Özgür Pencere Sanat ve Edebiyat Derneği, düzenlediği yarışma 
sonrasında ödüle değer görülen öyküleri her yıl kitap olarak yayınlamakta 
ve kitabın satışından elde edilen gelirle de ihtiyaç sahibi öğrencilerin 
maddi ya da manevi ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmaktadır.
Free Window Art and Literature Association publishes stories that are 
considered worthy of awards as books every year after the competition 
it organizes and contributes to the elimination of the material or 
spiritual needs of the needy students with the proceeds from the sale 
of the book.

Haber
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YETENEKLERİN ÖZGÜR BIRAKIL-
DIĞI PENCERE 

Özgür Pencere Sanat ve Edebiyat Der-
neği öğrencilere; yazmayı ve edebiyatı 
sevdirmek, kendilerini daha iyi ifade ede-
bilmelerini ve yeteneklerini ortaya koya-
bilmelerini sağlamak amacıyla 2003 yılın-
dan beri “Özgür Pencere Çocuk ve Genç 
Kalem Öykü Yarışması”nı düzenleyerek 
her yıl onlarca çocuğun hayalini gerçek-
leştirmektedir. Marmara Eğitim Kurumları 
Ortaokulu öğrencileri bu yıl olduğu gibi 
geçtiğimiz eğitim yılında da yazdıkları 
öykülerle Özgür Pencere Çocuk ve Genç 
Kalem Öykü Yarışması’na katılmış ve 5 ve 
6. sınıflar kategorisinde 6 C sınıfında olan 
Defne Cebiroğlu “Yedinci Kıta” adlı öykü-
sü ile Türkiye 3.sü olurken, 5 B sınıfından 
Derin Doğan “Gülümseyen Öğretmenler” 
adlı öyküsü ile jüri özel ödülüne, 6 D sını-
fından Helin Arjin Tunç “Yardım Edin” adlı 
öyküsü ile dil anlatım özel ödülüne layık 
görülmüş, 7 ve 8.sınıflar kategorisinde ise 
8 D sınıfında olan Dilara Başaran “Dos-
tum” adlı öyküsü ile dil anlatım özel ödülü-
nü kazanmıştı.

THE WINDOW THAT CAPABILITIES 
ARE FREE
Free Window Art and Literature 
Association students; Every year dozens 
of children’s dreams have been realized 
by organizing the “Free Window Child 
and Young Pen Story Contest” since 
2003 in order to make them love writing 
and literature, to enable them to express 
themselves better and to show their 
talents. Last year, Marmara Education 
Institutions, middle school students 
attended and won awards as well as 
this year. They joined the Free Window 
Children and Young Pens Story Contest 
and wtih 5th and 6th class category Defne 
Cebiroğlu from 6 C class “The Seventh 
Continent” was 3rd in Turkey. Derin Doğan 
from 5 B class won the jury’s special prize 
with his story “Smiling Teachers”. Helin 
Arjin Tunç from 6 D class was awarded 
the special language expression award 
for her story “Help Help”. In the 7th and 8th 
grades category, Dilara Başaran, who is 
in the 8 D class, won the special prize for 
language expression with her story “My 
Friend”.

Marmara Ortaokulu 
öğrencilerinden Helin 

Arjin Tunç, Defne 
Cebiroğlu, Derin Doğan 
ve Dilara Başaran adlı 

öğrenciler, geçtiğimiz yıl 
17.si düzenlenen Özgür 
Pencere Çocuk ve Genç 

Kalem Öykü Yarışması’nda 
Türkiye üçüncülüğü dahil 

iki dil anlatım ve bir jüri 
özel ödülü olmak üzere 

dört ödüle layık görüldü.
Marmara Secondary 

School students Helin 
Arjin Tunç, Defne 

Cebiroğlu, Derin Doğan 
and Dilara Başaran were 

awarded four prizes, 
including the third place 
in Turkey in the 17th Free 

Window Children and 
Young Pen Story Contest 

last year and a Special 
Jury Award.

Marmara Ortaokulu 
öğrencilerinden Defne 
Aykaç, Duru Küçük ve 

Öykü Güngör, yazdıkları 
öykülerle katıldıkları 18. 

Özgür Pencere Çocuk 
ve Genç Kalem Öykü 

Yarışması’nda Türkiye 
ikinciliği dahil farklı 

kategorilerde üç ödülün 
sahibi oldu.

Marmara Secondary 
School students Defne 
Aykaç, Duru Küçük and 
Öykü Güngör won three 

awards in different 
categories, including the 

second place in Turkey 
in the 18th Free Window 

Children’s and Young Pen 
Story Contest, which they 
participated in with their 

stories.

News
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Maltepe University Received ‘Healthy and Safe 
Campus Certificate’

Maltepe Üniversitesi ‘Sağlıklı ve 
Güvenli Kampüs Belgesi’ Aldı

D ünya genelinde koronavirüs salgı-
nında eğitim aksadı. Salgın uza-
dıkça etkili ve güçlü bir uzaktan 

eğitim sisteminin önemi ortaya çıktı. Yük-
sek Öğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre 
salgının çıktığı 2020 yılının bahar yarıyılın-
da uzaktan eğitimde lisans düzeyinde en 
fazla çevrim içi ders ve canlı sınıf uygula-
masıyla vakıf üniversiteleri arasında lider 
olan Maltepe Üniversitesi, bir ilke daha 
imza attı. YÖK ve TSE’nin işbirliğinde ha-
zırlanan “Küresel Salgın Bağlamında Yük-
seköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Te-
miz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu”nda 
yer alan tüm koşulları yerine getiren Malte-
pe Üniversitesi, yapılan incelemelerin ar-
dından TSE tarafından verilen “Sağlıklı ve 
Güvenli Kampüs Belgesi”ni almaya hak 
kazandı. Marmara Bölgesi’nde bu belgeyi 
alan ilk üniversite olan Maltepe Üniversi-
tesi, Türkiye’de ise belgeye hak kazanan 
vakıf üniversiteleri arasında ikinci oldu. 

Education was disrupted in the 
coronavirus epidemic worldwide. As the 
epidemic extended, the importance of an 
effective and strong distance education 
system emerged. According to the 
data of the Council of Higher Education 
(YÖK), in the spring semester of 2020, 
when the epidemic broke out, Maltepe 
University, which is the leader among 
foundation universities with the highest 
number of online courses and live class 
applications at the undergraduate level 
in distance education, has blazed a 
trail. Fulfilling all the conditions in the 
“Guide to Developing Healthy and 
Clean Environments in Higher Education 
Institutions in the Context of the Global 
Epidemic” prepared in cooperation with 
YÖK and TSE, Maltepe University was 
entitled to receive the “Healthy and Safe 
Campus Certificate” given by TSE after 
the examinations. Maltepe University, the 
first university to receive this document 
in Marmara Region, and entitled to the 
foundation document was second among 
universities in Turkey.

Haber

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından verilen “Küresel Salgın 
Bağlamında Güvenli Kampüs 
Belgesi”ni Marmara Bölgesi’nde 
ilk kez alan üniversite Maltepe 
Üniversitesi oldu.

Maltepe University is the first 
university in the Marmara Region to 
receive the “Safe Campus Certificate 
in the Context of the Global Epidemic” 
issued by the Turkish Standards 
Institute (TSE).
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“KAMPÜSTEKİ ÖNLEMLER 
SALGININ BAŞINDAN İTİBAREN 
SÜRÜYOR.”

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 
Korona Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Betül 
Çotuksöken, temizlik ve hijyen kurallarına 
her zaman en üst düzeyde değer verdik-
lerini, eğitim-öğretimin aksamaması ama-
cıyla Kovid-19 döneminde de sağlıkla ilgi-
li tüm önlemleri en üst düzeyde aldıklarını 
söyledi. Çotuksöken: “Güvenli Kampüs 
Belgesi, eğitim alma hakkını yükseköğ-
retim düzeyinde ve yaşam boyu eğitim 
anlayışıyla koruyan ve geliştiren Maltepe 
Üniversitesinin öğrencilerine ve ailelerine, 
iç ve dış paydaşlarına, akademik ve idari 
tüm çalışanlarına, ailelerine tam anlamıy-
la, her bakımdan güvenilir, sağlıklı, hu-
zurlu bir ortam yarattığının onaylandığını 
gösteriyor.” dedi. Maltepe Üniversitesinde 
13 Mart 2020’de Rektör Prof. Dr. Şahin 
Karasar’ın kurduğu “Maltepe Üniversitesi 
Korona Komisyonu”nun salgın kapsamın-
da tüm önlemleri aldığını, YÖK ve TSE’nin 
hazırladığı kılavuzun ise 7 Ekim 2020’de 
yayımlandığını söyleyen Çotuksöken, kri-
ze her yönüyle hazır oldukları için 16 Mart 
2020’de tüm derslerin çevrim içi olarak 
verilmeye başlandığını belirtti.

“KRİZE HER YÖNÜYLE HAZIRIZ.”

Prof. Dr. Çotuksöken şöyle devam etti: 
“Maltepe Üniversitesinin içinde yer aldığı 
yerleşkenin adı Marmara Eğitim Köyü. Bu 
kadar büyük bir yerleşkede, tüm kapalı 
alanların dışa açık pencerelerinin oluşu, 
yerleşkenin yatay mimari anlayışıyla inşa 
edilmiş olması, üniversitemizin kurucusu 
Sayın Hüseyin Şimşek’in ne denli öngörülü 
olduğunu gösteriyordu. Binalardaki geniş 
koridorlar ve holler sosyal mesafeyi uy-
gulamamızı kolaylaştırmıştı. Ofislerde de 
‘Kovid-19 Ofis Kullanım Kuralları’nı en ince 
ayrıntısına kadar yerine getirdik. Ortak 
alanlarda, ulaşım araçlarında, temizlik ön-
lemlerinin tamamı eksiksiz yerine getirildi.

“MEASURES ON CAMPUS 
CONTINUE FROM THE 
BEGINNING OF THE EPIDEMIC.”
Prof. Dr. Betül Çotuksöken, vice-chancellor 
of Maltepe University and Chairwoman of 
the Corona Commission, said that they 
always value the cleanliness and hygiene 
rules at the highest level and that they took 
all health-related measures at the highest 
level during the Covid-19 period in order 
to avoid disrupting education and training. 
Çotuksöken stated that, The “Safe Campus 
Certificate” shows that Maltepe University, 
which protects and develops the right to 
receive education at the higher education 
level, with an understanding of lifelong 
education, shows that it is approved to 
create a reliable, healthy and peaceful 
environment in all respects to Maltepe 
University students and their families, 
internal and external stakeholders, all 
academic and administrative staff, and 
their families”. “Maltepe University Corona 
Commission” established by Rector Prof. 
Dr. Şahin Karasar on March 13, 2020 at 
Maltepe University took all the precautions 
within the scope of the epidemic and that 
the guide prepared by YÖK and TSE was 
published on October 7, 2020. All courses 
started to be given online on March 16, 
2020.
“WE ARE READY FOR THE CRISIS 
IN ALL ITS ASPECTS.”
Prof. Dr. Çotuksöken continued as follows: 
“The name of the campus in which 
Maltepe University is located, is Marmara 
Education Village. In such a large 
campus, the fact that all closed areas 
have windows open to the outside and 
the campus was built with a horizontal 
architectural approach showed how far 
forward the founder of our university, Mr. 
Hüseyin Şimşek. Wide corridors and halls 
in the buildings made it easier for us to 
apply social distance. 

Prof. Dr. Betül Çotuksöken
Maltepe Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı ve 

Korona Komisyonu 
Başkanı 

Maltepe University Vice 
Rector and President of 
the Corona Commission
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Haber

Eğitim ve öğretimi çevrim içi örgütledik. 
Uygulamalı derslerde önlemleri en üst 
noktaya taşıyarak, eğitimi aksatmadan 
sürdürdük. Her sabah tüm çalışanların 
HES kontrolleri yapılıyor. Kampüs girişin-
deki önlemler salgının başından itibaren 
sürüyor. YÖK-TSE işbirliğiyle hazırlanan 
kılavuzun gereklerini en iyi şekilde yerine 
getirdiğimiz için TSE’ye yaptığımız baş-
vuru hızlıca dikkate alındı. TSE uzmanları 
tüm kampüsü, en küçük noktasına kadar 
gezdi; her yer tek tek incelendi ve ‘TSE 
Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kam-
püs Belgesi’ni almaya hak kazandık.”

“SAĞLIKLI ORTAMLARDA YAŞAMAK 
HERKESİN HAKKIDIR.”

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belge-
sinin öğrenciler, çalışanlarla aileleri, zi-
yaretçiler ve tedarikçiler için çok önem 
taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Çotuksöken: 
“Öğrencilerin kampüse, kütüphaneye, 
ofislere temizliğinden emin olarak ulaş-
maları çok değerli. Üniversite olarak ilke-
miz şu: Sorumluluklarımızı en iyi şekilde 
yerine getirmek, bizden hizmet alanların 
güvenini kazanmak ve bunu sürdürmek. 
Geldiğimiz bu noktada her türlü ihtiyacı-
mızı en yetkin şekilde karşılayan, sağlık 
ve eğitim konularına her zaman önderlik 
eden Mütevelli Heyeti Başkanımız, Ku-
rucumuz Sayın Hüseyin Şimşek’in, her 
zaman yolumuzu aydınlatan Rektörümüz 
Sayın Prof. Dr. Şahin Karasar’ın, tüm aka-
demik ve idari yöneticilerimizin, Kalite 
Koordinatörlüğümüzün payı büyük. Bu 
işbirliği anlayışı içinde başarıyı elde ettik. 
Bundan sonrasında da önemli olan, bu 
başarıyı her bakımdan sürdürmek olacak-
tır. Ayrıca, benzer çalışmaları tüm üniver-
sitelerin, tüm okulların, tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarının yapması gerektiğini dü-
şünüyoruz. Hepimizin, herkesin hakkıdır 
temiz, sağlıklı ortamlarda yaşamak ve iyi 
hizmet almak.” diye konuştu.

We have also followed the “Covid-19 
Office Usage Rules” to the finest detail in 
the offices. All cleaning measures were 
carried out completely in common areas, 
transportation vehicles. We organized 
education and training online. We continued 
the education without interruption by 
taking the precautions to the highest point 
in the applied lessons. HES codes of all 
employees are checked every morning. 
Measures at the campus entrance have 
been continuing from the very beginning 
of the epidemic. Our application to TSE 
was taken into consideration quickly as 
we fulfilled the requirements of the guide 
prepared in cooperation with YÖK-TSE in 
the best way. TSE experts toured the entire 
campus to the smallest point; every place 
was examined one by one and we were 
entitled to receive the ‘TSE Safe Campus 
Certificate in the Context of the Global 
Epidemic.”
“EVERYONE HAS THE RIGHT TO LIVE 
IN A HEALTHY ENVIRONMENT.”
Stating that the TSE certificate is very 
important for students, employees, their 
families, visitors and suppliers, Prof. 
Dr. Çotuksöken: “It is very valuable for 
students to arrive at the campus, library 
and offices to ensure their cleanliness. As 
a university, our principle is to fulfill our 
responsibilities in the best way, to gain the 
trust of those who receive service from 
us and to maintain this. At this point we 
have come, our Chairman of the Board 
of Trustees, our Founder Mr. Hüseyin 
Şimşek, who meets all our needs in the 
most competent way and always leads 
health and education issues, our Rector 
Prof. Dr. Şahin Karasar, all our academic 
and administrative managers and our 
Quality Coordinator have a big share. 
We have achieved success with this 
understanding of cooperation. After that, 
the important thing will be to maintain 
this success in all respects. In addition, 
we think that all universities, all schools, 
all public institutions and organizations 
should do similar studies. It is the right of 
all of us, everyone to live in a clean, healthy 
environment and to receive good service”.

Maltepe Üniversitesi, bir 
ilke daha imza atarak Türk 
Standartları Enstitüsü 
tarafından verilen “Küresel 
Salgın Bağlamında 
Güvenli Kampüs Belgesi”ni 
Marmara Bölgesi’nde 
alan ilk üniversite olurken, 
Türkiye’de ise vakıf 
üniversiteleri arasında 
ikinci oldu. 
Maltepe University, 
breaking a new ground, 
became the first university 
in the Marmara Region to 
receive the “Safe Campus 
Certificate in the Context 
of the Global Epidemic” 
issued by the Turkish 
Standards Institute (TSE), 
and second among private 
universities in Turkey.
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Promising Antiviral Drugs  
in Coronavirus Treatment

Koronavirüs Tedavisinde ‘Umut 
Veren’ Antiviral İlaçlar

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 
yeni bir araştırmada Ebola virüsüne karşı 
geliştirilen “Remdesivir” adlı antiviral ila-
cın bazı hastalar üzerinde deneneceğini 
açıklamıştı. Evet, koronavirüs tedavisinde 
antiviral ilaçlar virüs üzerinde doğrudan 
etkili oldukları için, tedavide en çok umut 
beslenen ilaçlardır. Bizler antibiyotik aldı-
ğımızda bakterileri öldürür ve iyileşiriz.

ŞİMDİYE KADAR EN UMUT 
VERİCİ TEDAVİLER

Salgınla mücadelede “Remdesivir” an-
tiviral ilaçlardan biri olarak ülkemizde 
kullanılıyor. Ancak bunun yanında farklı 
ülkelerde farklı antiviraller de deneniyor. 
“Remdesivir”, Hepatit C’yi tedavi etmek 
için geliştirilmiş geniş spektrumlu bir 
antiviral, Ebola’ya karşı da test edilmiş.  
“Remdesivir”, Kovid-19 tedavisi için şu an 
için umut veren terapötik ajanlardan biri 
olarak gösterilmiş olmakla birlikte yan et-
kileri konusunda bazı çalışmalar yayınlan-
maktadır. Salgınla mücadelede umut veren 
“Favipiravir” ise koronavirüsler dahil çe-
şitli virüslere karşı in vitro aktiviteye sahip 
geniş spektrumlu bir antiviral. Grip tedavi-
si için Japonya ve Çin’de ruhsatlandırılmış. 
Ülkemizde de standart tedavide kullanı-

British Health Minister Matt Hancock 
announced in a new study that the antiviral 
drug “Remdesivir” developed against the 
Ebola virus will be tested on some patients. 
Yes, since antiviral drugs directly affect the 
virus in the treatment of coronavirus, they 
are the most promising drugs in treatment. 
When we take antibiotics, we kill bacteria 
and heal.
THE MOST ENVIRONMENTAL 
TREATMENTS EVER
“Remdesivir” is used as one of the 
antiviral drugs in our country in the fight 
against the epidemic. However, different 
antivirals are also being tried in different 
countries. “Remdesivir”, a broad-spectrum 
antiviral developed to treat Hepatitis C, has 
also been tested against Ebola. Although 
“Remdesivir” has been shown as one of 
the promising therapeutic agents for the 
treatment of Covid-19, some studies are 
published on its side effects. On the other 
hand, “Favipiravir” is a broad spectrum 
antiviral with in vitro activity against 
various viruses including coronaviruses. 
It is licensed in Japan and China for the 
treatment of flu. Even if the effectiveness 

İ stanbul Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri 
Bölümü Farmasötik Botanik 

Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Emine Akalın Uruşak, Avaz dergisi 
okurları için koronavirüs tedavisinde 
‘umut veren’ antiviral ilaçların neler 
olduğunu yazdı.

İstanbul University Faculty 
of Pharmacy, Department of 
Pharmaceutical Botany, Head of the 
Department of Pharmaceutical Botany, 
Prof. Dr. Emine Akalın Uruşak wrote 
for Avaz magazine readers what 
‘promising’ antiviral drugs are in the 
treatment of coronavirus.

Prof. Dr. Emine Akalın 
Uruşak

İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 

Farmasötik Botanik Ana 
Bilim Dalı Başkanı 

İstanbul University Faculty 
of Pharmacy

Head of the Department of 
Pharmaceutical Botany

Article: Emine Akalın Uruşak

Yazı / Article
Emine Akalın Uruşak
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Yazı 

lan “Favipiravir”in, Kovid-19’a karşı antivi-
ral olarak etkililiği öne sürülse bile bilimsel 
kesinlik için klinik çalışmaların sonuçları-
na göre karar vermek doğru olacaktır. Bir 
diğer antiviral ilaç olan “Molnupiravir” 
de Ciddi Akut Solunum Yolu Sendromu 
(SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendro-
mu (MERS) gibi influenza ve koronavi-
rüsler dahil olmak üzere RNA virüslerine 
karşı kullanılmaktadır. Geniş spektrumlu 
bir antiviral olan bu ilaç ile ilgili sonuçlar 
oldukça umut vericidir. Oral yolla alınan 
“Molnupiravir” hem hastanede yatan hem 
de ayaktan takip edilen Kovid-19 hastaları 
üzerinde araştırılmakta olup 2020’nin son 
çeyreğinde faz 3 denemelerine girmiştir.

MEVCUT ANTİVİRAL İLAÇLAR

Lopinavir/Ritonavir: Bu kombinasyon 
İngiltere ve AB’de kullanılmakta olan an-
tiviraller arasında bulunuyor ve daha çok 
HIV enfeksiyonunda kullanılmış. İtalya ve 
Fransa dahil çeşitli ülkelerde Kovid-19’da 
kullanılması önerilmekte. Ancak yapılan 
çalışmalarda önemli farklılıklara rastlan-
mamıştır. 

Umifenovir: Rusya ve Çin’de grip enfek-
siyonu için kullanılan antiviral tedavide yer 
almakta. İnfluenza (grip) ile ilişkili pnömo-
ni tedavisindeki etkilerine dayalı olarak 
Kovid-19 için önerilen ilaçlar arasındadır. 

Ribavirin: Hepatit C, solunum sinsitiyal vi-
rüsü ve bronşiyolit tedavisinde kullanılan 
geniş spektrumlu bir antiviral. Ancak et-
kileri daha çok in vitro olarak gösterilmiş, 
yani deneysel. Klinik çalışmalarda etkili 
olduğu gösterilememiştir. 

İvermektin: Amerikan Gıda ve İlaç Dai-
resi (FDA) onaylı bir antiparazitik ilaç olan 
İvermektin’in, SARS-CoV2’nin replikasyo-
nunu inhibe ettiği belirtilmiş ve in vitro etki-
nin desteklenmesi için klinik çalışmaların 
yapılması önerilmiştir.

of “Favipiravir”, which is used in standard 
treatment in our country, as an antiviral 
against Covid-19 is claimed, it would be 
correct to decide according to the results 
of clinical studies for scientific certainty. 
Another antiviral drug “Molnupiravir” is 
also used against RNA viruses including 
Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS) and Middle East Respiratory 
Syndrome (MERS), including influenza 
and coronaviruses. The results of this drug, 
which is a broad spectrum antiviral, are 
very promising. Orally taken “Molnupiravir” 
is being studied on both hospitalized and 
outpatient Covid-19 patients and entered 
phase 3 trials in the last quarter of 2020.

AVAILABLE ANTIVIRAL DRUGS
Lopinavir / Ritonavir: This combination 
is among the antivirals used in the UK 
and EU and has been used mostly in HIV 
infection. It is recommended for use in 
Covid-19 in various countries, including 
Italy and France. However, no significant 
differences were found in the studies 
conducted.

Umifenovir: It is involved in antiviral 
therapy used for flu infection in Russia 
and China. It is among the recommended 
drugs for Covid-19 based on its effects 
in the treatment of influenza (flu) -related 
pneumonia.

Ribavirin: A broad-spectrum antiviral used 
in the treatment of Hepatitis C, respiratory 
syncytial virus, and bronchiolitis. However, 
its effects have been shown mostly in 
vitro, that is, experimental. It has not been 
shown to be effective in clinical studies.

Ivermectin: Ivermectin, an American Food 
and Drug Administration (FDA) approved 
antiparasitic drug, has been stated to 
inhibit the replication of SARS-CoV2 and 
clinical studies have been recommended 
to support the in vitro effect.

Dünyanın dört bir yanında 
bilim insanları Kovid-19 

salgınını frenleyecek ilaç 
ve tedaviler üzerinde 

çalışıyor.
Scientists around the 
world are working on 

drugs and treatments 
that will curb the Covid-19 

outbreak.

Bilim adamlarının 
yaptıkları çalışmalar 

hem yeni ilaçları hem de 
koronavirüs tedavisinde 

daha önceden kullanılmış 
ilaçları kapsıyor. 

The studies of scientists 
include both new drugs 

and drugs previously used 
in coronavirus treatments.
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Article: Emine Akalın Uruşak

Niklosamid: SARS-CoV-2’ye karşı potan-
siyel antiviral aktiviteye sahip anti-helmin-
tik ilaçtır. Özellikle bağırsak viral yükünü 
azaltmak, uzun süreli infeksiyonu ve bu-
laşmayı en aza indirmek için kullanılması-
na yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Oseltamivir: İnfluenza A ve B’nin tedavisi 
için onaylanmış bir antiviral. Birkaç klinik 
çalışmada, “Oseltamivir”in hem tek ba-
şına hem de diğer ilaçlarla kombinasyon 
halinde SARS-CoV-2 tedavisinde etkinliği-
ni değerlendirilmekte.

Kamostat Mesilat: Klinik araştırmalar-
da, SARS-CoV-2’nin akciğer hücresine 
girişine engel olduğu görülen “Kamostat 
Mesilat”, Japonya’da kronik pankreatit te-
davisinde kullanım için onaylanmış olup 
Kovid-19 tedavisinde kullanımı konusun-
da üzerinde araştırılan ilaçlar arasında yer 
almaktadır.

Arbidol (Umifenovir): Grip virüsü de 
dahil olmak üzere farklı virüslere karşı 
etkili bir ajandır. “Arbidol” ile yapılan 
bazı retrospektif çalışmalarda Kovid-19 
hastalarında iyileşme tespit edilmiştir. 
Ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç 
duyulmaktadır.

ANTİKOR İLAÇLARI KOVİD İLE 
MÜCADELEDE UMUT VERİYOR

Antiviral ilaçların dışında monoklonal an-
tikor grubu ilaçlar olarak adlandırılan ve 
aslında bir aşı gibi işleyen ilaçlar, Kovid-19 
için en başarılı sonuçların alındığı gruptur. 
Hastalığı geçiren kişilerin kanından alınan 
antikor üreten B hücrelerinden elde edilir. 
Monoklonal (ve poliklonal) antikorlar ile 
pasif bağışıklama sağlanmaktadır. Bunlar-
dan ilk defa “Bamlanivimab” tek bir ilaç 
şeklinde, ikinci olarak da monoklonal an-
tikorlar “Casirivimab” ve “Imdevimab” 
kombinasyonu olan REGN-COV2 için FDA 
tarafından acil kullanım izni verilmiştir. An-
cak oldukça pahalı olan bu ilaçların farklı 
firmalar tarafından üretilebilecek olması ve 
biobenzerlerinin çıkabilecek olması fiyatı 
düşürebilecektir. Ayrıca “Klorokin/Hid-
roksiklorokin” salgının başında önerilmiş 
ama riskleri nedeniyle ülkemizde de Sağ-
lık Bakanlığı tarafından 7 Mayıs’ta güncel-
lenen “Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavisi” 
rehberinden çıkarılmıştır. Son günlerde de 
bitkisel kökenli “Kolşisin” ilacının özellikle 
fazla bağışıklık yanıtı dengelemek amacıy-
la kullanımı araştırılmaktadır. 

Görüldüğü üzere salgının ülkemizde ilk 
defa görüldüğü 10 Mart 2020 tarihinden bu 
yana geçen zaman içinde, aşıdaki olağa-
nüstü ilerlemeler yanında tedaviye yönelik 
pek çok ilaç konuşulmaya başlanmıştır.

Niclosamide: It is an anti-helminthic drug 
with potential antiviral activity against 
SARS-CoV-2. In particular, studies are 
carried out to reduce intestinal viral load 
and to minimize long-term infection and 
contamination.
Oseltamivir: An antiviral approved for 
the treatment of influenza A and B. In 
several clinical studies, the efficacy of 
“Oseltamivir” in the treatment of SARS-
CoV-2, either alone or in combination with 
other drugs.
Camostat Mesylate: In clinical studies, 
“Kamostat Mesylate”, which has been 
shown to prevent the entry of SARS-CoV-2 
into the lung cell, has been approved 
for use in the treatment of chronic 
pancreatitis in Japan and is among the 
drugs investigated for use in the treatment 
of Covid-19.
Arbidol (Umifenovir): It is an effective 
agent against different viruses, including 
the flu virus. In some retrospective studies 
with “Arbidol”, improvement was detected 
in Covid-19 patients. However, more 
studies are needed.
ANTIBODY DRUGS GIVE HOPE IN 
FIGHTING WITH COVID
Apart from antiviral drugs, drugs called 
monoclonal antibody group drugs and 
actually functioning like a vaccine are the 
group with the most successful results for 
Covid-19. It is obtained from B cells that 
produce antibodies taken from the blood 
of people who have had the disease. 
Passive immunization is provided with 
monoclonal (and polyclonal) antibodies. 
For the first time, “Bamlanivimab” 
as a single drug, and secondly, for 
REGN-COV2, which is a combination of 
monoclonal antibodies “Casirivimab” 
and “Imdevimab”, emergency use has 
been granted by the FDA. However, the 
fact that these very expensive drugs can 
be produced by different companies 
and that their biosimilars will be available 
may reduce the price. In addition, 
“Chloroquine/Hydroxychloroquine” 
was recommended at the beginning of 
the epidemic, but was removed from the 
“Covid-19 Adult Patient Treatment Guide”, 
which was updated by the Ministry 
of Health on May 7 due to its risks. In 
recent days, the use of the plant-based 
“Colchicine” drug, especially in order to 
balance the excessive immune response, 
has been investigated.
As can be seen, since March 10, 2020, 
when the epidemic was first seen in our 
country, many drugs for treatment have 
started to be discussed in addition to the 
extraordinary advances in vaccination.

Günümüzün “vebası” 
olarak da anılan  
Kovid-19’u durdurma 
potansiyeli bulunan 
ilaçlarla ilgili araştırmalar 
devam ediyor.
Research continues 
on drugs that have the 
potential to stop Covid-19, 
also known as today’s 
“plague”.
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The Pandemic Increased the Fear and 
 Anxiety in Children

Pandemi Çocuklardaki Korku ve 
Kaygı Düzeyini Artırdı

A li Efe Bilimli, Uzman Psiyatrist 
Ömer Esenkaya ile koronavirüs 

salgını sürecinde çocuk ve gençlerde 
görülen korku ve kaygı bozuklukları 
üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yoğun pandemi döneminde gerek çocuk 
ve gençler, gerekse yetişkinler birtakım 
korku ve kaygı yaşadılar, yaşamaya da 
devam ediyorlar. Çünkü salgın, bireylerin 
yaşam rutinlerini değiştirmelerine de ne-
den oldu. Çocuklar okula gidemiyor ve 
evden eğitim almaya çalışıyorlar. Anne ve 
babaların bir kısmı ya evden çalışıyor ya 
da ücretsiz izinde. Açıkçası tüm dünyada 
bugüne kadar görülmeyen büyüklükte bir 
belirsizlik yaşanıyor. 

“KAYGI BOZUKLUĞU OLAN 
KİŞİLERDE, YOĞUN BİR ENDİŞE 
VE KORKU GÖZLEMLENİR.”

Ali Efe Bilimli: Kaygı bozukluğu nedir? 

Ömer Esenkaya: Kaygı bozukluğu ola-
rak bilinen anksiyete, şiddetli bir korku ve 
panik duygusu hissidir. Çoğu kişi yaşam-
daki önemli olaylar öncesinde kendisini 
korkmuş, telaşlı hissedebilir. Bu doğal bir 

Ali Efe Bilimli had an interview with 
Specialist Psychiatrist Ömer Esenkaya 
on the fear and anxiety disorders seen 
in children and young people during 
the coronavirus epidemic.
During the intense pandemic period, 
both children and young people, as well 
as adults, experienced some fear and 
anxiety, and they continue to live. Because 
the epidemic also caused individuals to 
change their life routines. Children cannot 
attend school and they try to receive 
education from home. Some of the parents 
either work from home or are on unpaid 
leave. Obviously, there is an uncertainty 
that has not been seen in the whole world 
until today.
“INTENSIVE CONCERN AND FEAR 
IS OBSERVED IN PEOPLE WITH 
ANXIETY DISORDERS.”
Ali Efe Bilimli: What is an anxiety 
disorder?
Ömer Esenkaya: Anxiety, known as 
anxiety disorder, is an intense feeling 
of fear and panic. Most people may feel 
frightened and agitated before important 
events in life. This is a natural mood. For 

Röportaj

Ömer Esenkaya
Uzman Psiyatrist 
Specialist Psychiatrist

Röportaj / Interview
Ali Efe Bilimli
Fotoğraf / Photo
Gün Şeftalioğlu
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duygu durumudur. Örneğin bazı kişilerin 
bir köpek gördüklerinde kalplerinin hızlı 
hızlı çarpması, kaslarının gerilmesi veya 
o ortamdan kaçması, aslında yaşanılan 
korkunun özellikleridir. Somut bir tehdit 
olmadan yaşanılan benzer bedensel ve 
ruhsal tepkilere ise kaygı, endişe ya da 
tıbbi adıyla anksiyete diyoruz. Anksiyete 
sıklığının, süresinin, şiddetinin kişinin ha-
yatını belirgin düzeyde olumsuz etkilediği 
ve işlevselliğini bozduğu durumları ise 
anksiyete bozukluğu olarak tanımlıyoruz.

Ali Efe Bilimli: Kaygı bozukluğu kişi-
lerde daha çok hangi yaşlarda ortaya 
çıkıyor?

Ömer Esenkaya: Bugüne kadar yapılan 
araştırmalar, kaygı bozukluğunun genel-
likle çocukluk çağında ortaya çıktığını, 
bunda da hem genetik hem de çevresel 
faktörlerin birlikte rol oynadığını ortaya ko-
yuyor. Araştırmacılar özellikle erken yaşta 
yaşanan travmatik olayların bireylerin kor-
ku işleme mekanizmalarında hassasiye-
te yol açarak stres tetikleyicilerine karşı 
aşırı duyarlı hale gelmelerine yol açtığını 
da belirtiyor. İçinde bulunduğumuz şu 
dönemde yaş ya da cinsiyet ayrımı yap-
madan toplumun büyük kesiminde kaygı 
bozukluğu yaşanmaya başladı diyebiliriz.

Ali Efe Bilimli: Kişide bir kaygı bozuk-
luğu olabileceğini gösteren genel belir-
tiler nelerdir?

Ömer Esenkaya: Kaygı bozukluğu yaşa-
yan kişiler genelde kendilerini sinirli, ger-
gin ve huzursuz hissederler. Yaşadıkları 
panik duygusu nedeniyle kalp çarpıntısı, 
terleme, ellerde titreme gibi fiziksel sıkın-
tılar yaşarlar. Kendilerini zayıf ve güçsüz 
hissetmelerinin yanında bir konuya odak-
lanmakta ve uykuya dalmakta güçlük  
çekerler.

example, when people see a dog, their 
hearts beat fast, their muscles get tense or 
the person escapes from that environment 
are actually the characteristics of the 
fear experienced. Similar bodily and 
mental reactions experienced without a 
concrete threat are called worry, or anxiety 
as it is known as medical. We define the 
situations in which the frequency, duration 
and severity of anxiety significantly affect 
the life of the person negatively and impair 
their functionality as anxiety disorder.

Ali Efe Bilimli: At what age does anxiety 
disorder occur mostly in people?

Ömer Esenkaya: Studies conducted to 
date reveal that anxiety disorder usually 
occurs in childhood, and that both genetic 
and environmental factors play a role in 
this. Researchers also state that traumatic 
events, especially at an early age, cause 
individuals to become hypersensitive 
to stress triggers by causing sensitivity 
in their fear processing mechanisms. In 
the current period we are in, we can say 
that the majority of the society started to 
experience anxiety disorders regardless 
of age or gender.

Ali Efe Bilimli: What are the general 
symptoms that show that a person may 
have an anxiety disorder?

Ömer Esenkaya: People with anxiety 
disorders often feel angry, nervous and 
restless. They experience physical 
problems such as heart palpitations, 
sweating, and shaking hands due to 
their panic feeling. In addition to feeling 
weak and weak, they have difficulty 
concentrating and falling asleep.

Interview: Ali Efe Bilimli / Photo: Gün Şeftalioğlu

Ali Efe Bilimli, Uzman 
Psiyatrist Ömer Esenkaya 

ile birlikte.
Ali Efe Bilimli with 

Specialist Psychiatrist 
Ömer Esenkaya.
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“PANDEMİDE ÇOCUKLARDA EN 
ÇOK KAYGI BOZUKLUĞU ARTTI.”

Ali Efe Bilimli: Ekran başında tüm aile, 
günlük hastalık verilerini dakika daki-
ka izlerken çocuklar üzerinde yaratılan 
güvensizlik ve endişe duyguları sanki 
bir miktar geri plana atıldı. Sizce bu 
sürecin geri dönüşü çocuklarda nasıl 
olacaktır?

Ömer Esenkaya: Pandemi döneminde 
çocuk ve ergenler önce yetişkinlerin ya-
şadığına benzer bir şok yaşadılar. Sağlığı 
korumak adına getirilen tedbirlerin çeşitli 
ruhsal etkileri oldu. Çok uzaklarda yaşa-
nan ve ‘bizi etkilemez’ diye düşündükleri 
bu sağlık probleminin yakın çevrelerini de 
etkilediğine tanıklık ettiler. 2020’nin Mart 
ayında başladıkları uzaktan eğitim süreci 
çocuklar tarafından önceleri tatile girilmiş 
gibi algılandı. Ama kısa bir süre sonra bu 
durumun klasik bir tatil olmadığını anla-
dılar. Bazı evebeynler ya işten ayrılmak 
zorunda kaldı ya da onlar da çocukları 
gibi dijital platformdan işlerini yapma-
ya başladılar. Hemen hemen her ailede 
hayat çevrim içi yaşanır oldu diyebiliriz. 
Tabii bu karantina sürecinde çocuklar ve 
ergenler ihtiyaç duydukları alanlardan da 
mahrum kaldılar. Dışarı çıkamama, arka-
daşlarıyla görüşememe, okula gideme-
me gibi kısıtlamalara, evin içinde de bazı 
engeller eklendi. Yani pek çok evde yeni 
rutinler oluştu. Akşam olunca da televiz-
yon ekranlarında evdeki herkes virüsle 
ilgili sayıların açıklanmasını bekler oldu. 
Tüm dünyayı saran Kovid 19, çocukları 
ve gençleri sadece okullarından, öğret-
menlerinden, akraba ve komşularından 
uzaklaştırmakla kalmadı, onlarda büyük 
de kaygıya neden oldu. Çünkü yaşanılan 
bilinmezlik nedeniyle çocuk ve ergenlerin 
başlangıçta pek göstermedikleri kaygılar 
da katlanarak büyüdü. İşte bu nedenle 
günümüzde çocuklar da zihinlerinin net-
leşmesi, sorularının cevap bulması için bir 
yetişkinin yardımına ihtiyaç duyuyorlar. 

“THE ANXIETY DISORDER IN 
CHILDREN HAS INCREASED THE 
MOST IN THE PANDEMIA.”
Ali Efe Bilimli: While the whole family 
was watching the daily pandemic data 
minute by minute in front of the screen, 
the feelings of insecurity and anxiety 
created on the children seem to be 
somewhat background. How do you 
think the return of this process will be 
in children?
Ömer Esenkaya: During the pandemic 
period, children and adolescents 
experienced a shock similar to that 
experienced by adults first. The measures 
taken to protect health have had various 
mental effects. They witnessed that this 
distant health problem, which they thought 
“would not affect us”, also affected their 
immediate surroundings. The distance 
education process, which started in March 
2020, was perceived by children as if they 
had been on vacation before. But they 
soon realized that this was not a classic 
holiday. Some parents either had to leave 
their jobs or started to do their jobs on 
the digital platform like their children. We 
can say that in almost every family, life 
has been lived online. Of course, during 
this quarantine process, children and 
adolescents were also deprived of the 
spaces they needed. Some obstacles 
were added to the restrictions such as 
not being able to go out, not being able 
to meet with friends, and not being able 
to go to school. So many homes have 
new routines. In the evening, everyone in 
the house was waiting for the numbers 
related to the virus to be announced on 
the television screens. Covid 19, which 
covered the whole world, not only kept 
children and young people away from their 
schools, teachers, relatives and neighbors, 
but also caused great anxiety. Because of 
the uncertainty experienced, the anxieties 
that children and adolescents did not 
show at the beginning grew exponentially. 
For this reason, children today also need 
the help of an adult to clarify their minds 
and find answers to their questions.

Röportaj

Pandemi nedeniyle 
zamanlarının çoğunu evde 
geçiren çocuklar, fiziksel 
aktivite ihtiyaçlarını 
karşılayamıyorlar. Bu 
yüzden çocuklarda dikkat 
azalması, kilo artışı, kaygı 
ve stres bozukluğu ortaya 
çıkıyor. 
Children who spend most 
of their time at home due 
to the pandemic cannot 
meet their physical 
activity needs. Therefore, 
attention loss, weight 
gain, anxiety and stress 
disorder occur in children.

Pandemi nedeniyle 
ekran karşısında 
geçirdikleri zamanın 
artması, çocukları hem 
bedensel hem de ruhsal 
anlamda olumsuz 
etkiliyor.
Due to the pandemic, 
the increase in the time 
they spend in front 
of the screen affects 
children both physically 
and mentally.
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“KAYGI BOZUKLUĞU, PSİKOLOG 
VE PSİKİYATRİST DESTEĞİ İLE 
BİRLİKTE YÖNETİLMESİ DAHA 
KOLAY BİR SORUNDUR.”

Ali Efe Bilimli: Modern çağın getirdiği 
bu problemin çözümü var mıdır?

Ömer Esenkaya: Öncelikle kişilerin yaşa-
dığı endişenin şiddeti, sıklığı ve süresine 
göre bir psikyatr tarafından değerlendiri-
lip ilaç tedavisinin gerekli olup olmadığına 
karar verilmesi gerekir. İlaç tedavisi ge-
rekli olan kişinin tedavisine başlandıktan 
sonra ikinci adım, kişinin uygun olduğu 
ilk zamanda terapiye yönlendirilmesidir. 
Ben kesin çözümün daha çok terapi ile 
sağlandığına inanmaktayım. Yani modern 
çağ kendi ürettiği endişeyi kendi ürettiği 
ilaçlarla ortadan kaldırmaya çalışıyor. İlaç 
tedavisinin gerekli olduğu dönemlerde 
ilaç tedavisine karşı duruş sergilemek 
terapi sürecinden görülecek faydayı da 
olumsuz etkileyip insanların tedaviye olan 
güvenini sarsabileceği için ilaç tedavisi-
nin doğru değerlendirilmesi, terapi süreci 
kadar, hatta daha önemli olabilmektedir. 
Ama kaygı bozukluklarında kesin ve kalıcı 
tedavi terapi süreci ile sağlanmaktadır.

“RUHSAL İYİLİK HALİNİZ 
BEDENSEL İYİLİK HALİNİZE 
KATKI SAĞLAR.”

Ali Efe Bilimli: Beden sağlığı ile ruh 
sağlığı birbiriyle yakından ilgilidir. Bu 
konuda özellikle uzun süre bilgisayar 
ekranı karşısında oturan gençlere neler 
söylemek istersiniz?

Ömer Esenkaya: “Çocuğum, eve gel 
derslerini çalış, çizgi roman da neymiş? 
Türk ve dünya klasiklerini oku!” diye uya-
rıldığımız bir dünyadan, “Evladım, dışarı 
çık, arkadaşlarınla dolaş, azıcık hava al!” 
denilen günlere geldik. Dünya klasikleri-
ni belki de yeni nesil okur ümidiyle çizgi 
roman halinde bastırdığımız bir dönem-
deyiz. Kimilerinin dijital dünya diye tanım-
ladığı bu dünya, çocuklarımızı daha zeki, 
daha öz güvenli mi yaptı? İnsan beyninin 
gelişim kapısı duyu organlarınızdır. Gör-
düğünüz, dokunduğunuz, kokladığınız 
zaman beyninizde bir uyarı oluşur. Sinir 
hücrelerinizin gelişiminde imajinasyon 
(hayal edebilme) o imaji (hayali) yaşama-
ya biraz yakın bir etki oluşturabilir. 

“ANXIETY DISORDER IS AN 
EASIER PROBLEM TO BE 
MANAGED WITH PSYCHOLOGIST 
AND PSYCHIATRIST SUPPORT.”
Ali Efe Bilimli: Is there a solution to this 
problem brought about by the modern 
age?
Ömer Esenkaya: First of all, it should be 
evaluated by a psychiatrist according to 
the severity, frequency and duration of 
the anxiety experienced by the people 
and it should be decided whether drug 
treatment is necessary. The second step 
after the treatment of the person who 
requires medication is started is to direct 
the person to therapy at the first time they 
are available. I believe that the definitive 
solution is more provided by therapy. In 
other words, the modern age is trying to 
eliminate the anxiety it produces with the 
drugs it produces. Since taking a stance 
against drug treatment during periods 
when drug treatment is required may 
negatively affect the benefit to be seen 
from the therapy process and weaken 
people’s trust in treatment, the correct 
evaluation of drug therapy can be as 
important as the therapy process, or even 
more. But in anxiety disorders, definitive 
and permanent treatment is provided by 
the therapy process.
“YOUR SPIRITUAL WELL-
BEING CONTRIBUTES TO YOUR 
PHYSICAL WELL-BEING.”
Ali Efe Bilimli: Physical health and 
mental health are closely related. What 
would you like to say to the young 
people who have been sitting in front 
of the computer screen for a long time?
Ömer Esenkaya: From a time when we 
were warned that, “My child, come home 
study your lessons, what is the comic 
book? Read Turkish and world classics!” 
we came to the days that people say, 
“Go out, walk around with your friends, 
take the air!”. We are at a time when we 
are printing world classics into comics 
with the hope of a new generation of 
readers. Did this world, which some 
describe as the digital world, make our 
children smarter and more confident? The 
development gate of the human brain is 
your sense organs. When you see, touch, 
smell, a warning occurs in your brain. 
Imagination (being able to imagine) in the 
development of your nerve cells can have 
an effect somewhat close to living that 
image (imaginary). It does not happen 
immediately that your living and acting 
will directly touch your sensory organs. 
Is the physical and spiritual structure a 
structure that acts together in unity? Are 
the parts that move separately in a whole? 

Bedenimiz gün içerisinde 
sürekli öne doğru hareket 

eder, ancak geriye 
doğru hareketi sınırlıdır. 

Öğrenciler de uzaktan 
eğitim nedeniyle ekran 

karşısında uzun süre 
durdukları için ders 

aralarında bedeni geriye 
doğru hareket ettirecek 

ve onları rahatlatacak 
hareketler yapmalıdırlar.
Our body moves forward 

throughout the day, but 
its backward movement 

is limited. Since students 
also stay in front of 

the screen for a long 
time due to distance 

education, they should 
make movements that will 
move the body backwards 

and relax them between 
lessons.

Interview: Ali Efe Bilimli / Photo: Gün Şeftalioğlu
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Yaşamanızın, davranışa dökmenizin duyu 
organlarınıza doğrudan temas etmesi he-
men olmaz. Bedensel ve ruhsal yapı bir 
bütünlük içinde ortak hareket eden bir 
yapı mıdır? Bir bütünün içinde ayrı ayrı 
hareket eden parçalar mıdır? Bu sorular 
tartışılabilir… Bedensel ve ruhsal yapının 
birbirini etkiledikleri tartışmasız ortaya ko-
nulmuştur. Troid fonksiyonlarınızın bozul-
ması, demir eksikliği, D vitamini eksikliği 
depresyona neden olabilir. Depresyon ve 
kaygı bozuklukları bedensel ağrılara, dik-
kat dağınıklıklarına yol açabilir. Aslında 
bedensel iyilik haliniz ruhsal iyilik halinize, 
ruhsal iyilik haliniz bedensel iyilik halinize 
katkı sağlar. 

Ali Efe Bilimli: Sizce çocuk ve ergen-
lerin spor yapması hem stresi azaltma 
hem de sosyal zeka gelişimi konusun-
da neden önemlidir? 

Ömer Esenkaya: Sporun zihinsel, sosyal 
ve bedensel gelişim üzerinde etkileri net 
bir şekilde ortaya konulmuştur. Sporun 
insanlar üzerinde geliştirici ve iyileştirici 
bir etkisi vardır. Büyüme hormonu, mela-
tonin hormonu, insülin hormonu, seratonin 
hormonu karşılıklı etkileşim halinde çalışır. 
Bu hormon sisteminizin sağlıklı çalışma-
sı, kaygı, depresyon, kemik, kas ve me-
tabolik gelişiminizle yakından ilgilidir. Bu 
sitemin sağlıklı çalışması için geceyi uy-
kuda geçirmeniz ve gündüz bedensel ak-
tivitenizi artırmanız gerekir. Özelikle kaygı 
problemine dönük yardım alma yaşının 
çok erken yaşlara indiği, erişkinler arasın-
da sıklığının gözle görülür biçimde arttığı 
bu dönemde sporu hayatınızın içinde bir 
eğlence aracı olarak değil, iyileştirici bir 
unsur olarak görmelisiniz.

Ali Efe Bilimli: Verdiğiniz bilgilerden 
dolayı çok teşekkür ediyor, sağlıklı, 
mutlu günler diliyorum.

Kaygı bozukluğu toplumda 
çok yaygın olarak 
görülmekte olup önemli 
işlevsel kayıplara neden 
olmaktadır. 
Anxiety disorder is very 
common in the society 
and causes significant 
functional losses.

These questions are debatable… It has 
been arguably put forward that physical 
and spiritual structures affect each other. 
Disruption of your thyroid functions, 
iron deficiency, vitamin D deficiency 
can cause depression. Depression and 
anxiety disorders can lead to bodily pain 
and distraction. In fact, your physical 
well-being contributes to your mental 
well-being, and your mental well-being 
contributes to your physical well-being.

Ali Efe Bilimli: Why do you think it is 
important for children and adolescents 
to exercise both in reducing stress and 
developing social intelligence?

Ömer Esenkaya: The effects of sports on 
mental, social and physical development 
have been clearly demonstrated. Sport 
has a developing and healing effect 
on people. Growth hormone, melatonin 
hormone, insulin hormone, serotonin 
hormone work in mutual interaction. 
The healthy functioning of this hormone 
system is closely related to your anxiety, 
depression, bone, muscle and metabolic 
development. For this system to work 
properly, you need to spend the night 
asleep and increase your physical activity 
during the day. Especially in this period 
when the age of getting help for the anxiety 
problem is very early and the frequency 
increases noticeably among adults, see 
sports as a healing element in your life, not 
as a recreational tool.

Ali Efe Bilimli: Thank you very much 
for the information you have given and 
wish you healthy and happy days.

Röportaj
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Beyoğlu Belediyesi’nin, ilçenin cadde ve 
sokaklarını güzelleştirmek için üniversite-
ler ile başlattığı çalışmalar kapsamında 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite-
sinin Resim Bölümü öğrencileri, üniver-
sitelerinin kurucusu Osmanlı Arkeoloğu 
Osman Hamdi Bey’in 1906 yılında eşi  
Marie’yi resmettiği ve günümüzde İstan-
bul Resim ve Heykel Müzesi’nde sergile-
nen “Mimozalı Kadın” adlı eserini üç bo-
yutlu olarak Enli Yokuşu merdivenlerine 
çizdi.

O sman Hamdi Bey’in “Mimozalı Kadın” 
adlı eseri, Beyoğlu Belediyesi ve Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim 

Bölümü iş birliği ile Kılıç Ali Paşa Mahallesi’ndeki 
Enli Yokuşu merdivenlerine resmedildi.

Within the scope of the studies initiated 
by Beyoğlu Municipality with universities 
to beautify the streets and streets of the 
district; Mimar Sinan Fine Arts University 
Painting Department students drew the 
three-dimensional work named “Woman 
with Mimosa”, which was depicted by 
the founder of their university, Ottoman 
Archaeologist Osman Hamdi Bey, in 
1906 of his wife Marie, and which is now 
exhibited at the Istanbul Painting and 
Sculpture Museum, on the stairs of Enli 
Yokuşu.

Osman Hamdi Bey’s work “Woman with 
Mimosa” was painted on the Enli Yokuşu stairs 
in Kılıç Ali Paşa District in collaboration with 
Beyoğlu Municipality and Mimar Sinan Fine Arts 
University Painting Department.

A Woman with a Mimoza on the Stairs  
of Beyoğlu

Beyoğlu’nun Merdivenlerinde Bir 
Mimozalı Kadın

Osman Hamdi Bey’in eşini 
1906 yılında Avrupa’da 

görülen akımlara uygun 
olarak resmettiği 
“Mimozalı Kadın” 

tablosu günümüzde 
İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesi’nde sergileniyor.

The painting “Woman with 
Mimosa”, in which Osman 

Hamdi Bey depicted his 
wife in accordance with 

the trends seen in Europe 
in 1906, is now exhibited 

at the İstanbul Painting 
and Sculpture Museum.

Beyoğlu Belediyesi’nin, 
tarihi sokakları 
güzelleştirmek 
amacıyla merdivenleri 
sanatla buluşturduğu 
proje kapsamında Enli 
Yokuşu’na resmedilen 
“Mimozalı Kadın” eseri 
geçtiğimiz yıl Kasım 
ayında tamamlandı.
Within the scope of 
the project where the 
Beyoğlu Municipality 
brought the stairs 
together with art in 
order to beautify the 
historical streets, 
the “Woman with 
Mimosa”, which 
was depicted on 
the Enli Yokuşu, 
was completed in 
November last year.

Haber / News
Fotoğraf / Photo
Arman Bedikyan
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Interview with Maltepe Municipal  
President Ali Kılıç

Maltepe Belediye Başkanı  
Ali Kılıç’la Söyleşi

Mehmet Kaan Ersan: Sayın Kılıç, siz 
İstanbul’da örnek olarak gösterilen 
belediyeler arasında yer alan Maltepe 
Belediyesi’nde iki dönemdir başkanlık 
yapıyorsunuz. Avaz dergisi okurları-
na kısaca siyasete atılma serüveninizi 
ve belediyecilik anlayışınızı anlatabilir  
misiniz?

Ali Kılıç: Gençlik yıllarımda Almanya’da 
bir göçmen olarak yaşamaya başladım. 
Uzun yıllar Milliyet Gazetesi Münih Temsil-
ciliği görevinde bulundum. Ayrıca 1992-
1995 yılları arasında yaşanan Bosna İç 
Savaşı’na savaş muhabiri olarak tanıklık 
ettim. Toplumsal sorunları çözme me-
rakım nedeniyle yurt dışında yaşadığım 
yıllarda aktif politikaya katılarak, Alman 
Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) önemli 
tecrübeler kazandım. O dönemde özellik-
le azınlıklar ve göçmenler için önemli ça-
lışmalarda bulundum. Yurt dışında ırkçılık 
ve İslamofobi ile mücadele ettim. Mustafa 
Kemal Atatürk’e olan sevdam ve sosyal 
demokrasiye olan inancımla CHP adına 
yurt dışında önemli çalışmalar yaptıktan 
sonra Türkiye’ye gelerek CHP çatısı altın-
da siyasi yaşamımı sürdürdüm.

Mehmet Kaan Ersan: Dear Kılıç, you 
have been the president of Maltepe 
Municipality, which is among the 
example municipalities in İstanbul, for 
two terms. Could you briefly explain 
your adventure in politics and your 
understanding of municipality to the 
readers of Avaz magazine?

Ali Kılıç: When I was younger, I started 
living in Germany as an immigrant. 
For many years, I was the Munich 
Representative of Milliyet Newspaper. 
I also witnessed the Bosnian Civil War 
that took place between 1992-1995 as a 
war correspondent. Due to my curiosity 
to solve social problems, I participated 
in active politics during the years I lived 
abroad and gained significant experience 
in the German Social Democratic Party 
(SPD). At that time, I did important work 
especially for minorities and immigrants. 
I struggled with racism and Islamophobia 
abroad. Mustafa Kemal Atatürk abroad 
on behalf of the CHP with passion and 
belief in social democracy, which came to 
Turkey after completing important works, 
I continued my political life under the roof 
of the CHP.

Röportaj

2 014 Yılından bugüne Maltepe 
Belediye Başkanı olarak görev 
yapan Ali Kılıç, Marmara Eğitim 

Kurumları Yayın İletişim Kulübü 
öğrencilerinden Mehmet Kaan 
Ersan’ın sorularını Avaz dergisi 
okurları için yanıtladı.

Ali Kılıç, who has been working 
as the Mayor of Maltepe since 
2014, answered the questions of 
Mehmet Kaan Ersan, a student of 
Marmara Educational Institutions 
Broadcasting and Communication 
Club, for Avaz magazine readers.

Ali Kılıç
Maltepe Belediye Başkanı 
The Mayor of Maltepe

Röportaj / Interview
Mehmet Kaan Ersan
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“SALGIN HASTALIK TÜRKİYE’DE GÖRÜLME-
DEN ÖNCE BİR KRİZ MASASI HAZIRLADIK.”

Mehmet Kaan Ersan: Kovid-19 nedeniyle tüm dünya 
büyük bir mücadele veriyor. Sizler de Maltepe’de per-
sonelinizle birlikte yoğun bir çalışma içerisindesiniz. 
Bizlere biraz da yaptığınız çalışmalardan, sosyal yar-
dımlardan ve alınan önlemlerden söz edebilir misiniz? 

Ali Kılıç: Koronavirüs tehdidi ile ülke olarak ilk 11 Mart 
2020 tarihinde karşılaşmıştık. Maltepe Belediyesi olarak 
bizler de daha Türkiye’de ilk vakalar henüz görülmeden 
kriz masası oluşturarak gerekli görevlendirmeleri ve büt-
çe planlamasını yaptık. Bu bağlamda; ana hizmet bina-
mız, kreşlerimiz, tıp merkezimiz, kültür merkezlerimiz ve 
tüm hizmet binalarımız düzenli olarak dezenfekte edilip, 
ziyaretçi vatandaşlarımız da bilgilendirildi. Ayrıca tüm 
sokak ve caddelerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile koordineli olarak yıkandı. Yine bu süreçte belediye 
olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık ve 
aşevinden üç öğün yemek hizmetimizi başlattık. Yüksek 
risk grubu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza soka-
ğa çıkma yasağı getirilmesi ile birlikte de derhal hareke-
te geçerek 29 bin 604 vatandaşa erzak kolisi dağıttık. 
Aşevimizden ayrıca yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatan-
daşlarımıza haftanın 7 günü kahvaltı dahil 3 öğün sıcak 
yemek desteği başlattık. Bu süreçte 74 bin 228 kişiye de 
sıcak yemek götürdük. Aile sigortası kapsamında ihtiyaç 
sahibi olan vatandaşlarımıza her ay olarak verdiğimiz 
nakdi desteğimiz bu süreçte devam ediyor. Ayrıca işyer-
lerinin kapanması ile işsiz kalan ihtiyaç sahibi vatandaş-
larımıza da gıda kolisi yardımlarını yapıyoruz.

Mehmet Kaan Ersan: Şehrin dinamikleri olan pazar 
yerleri, meydan, bankalar ve kamu kurumları hafta 
içi günlerde biraz daha yoğun oluyor. Bu konuda ön-
leyici çalışmalarınız nelerdir?

Ali Kılıç: Pandemi ile mücadele kapsamında tüm sokak, 
cadde ve meydanlarımızı düzenli olarak yıkıyor, dezen-
fekte ediyoruz. Sorumlu-
luğumuzda bulunan yer 
altı ve yer üstü evsel atık 
konteynırlarının temizle-
me vardiya sayısını da 
arttırdık. Özellikle tüm 
pazar yerlerinde ekiple-
rimiz maske, mesafe ve 
hijyen konusunda sıkı 
denetim yapıyorlar.

Interview: Mehmet Kaan Ersan

“WE PREPARED A CRISIS TABLE BEFORE THE 
PANDEMIC ARRIVED IN TURKEY.”
Mehmet Kaan Ersan: The whole world is fighting a 
great deal because of Covid-19. You are also in an 
intense work with your staff in Maltepe. Could you 
tell us a little bit about your work, social assistance 
and measures taken?
Ali Kılıç: As a country, we first encountered the 
coronavirus threat on March 11, 2020. As Maltepe 
Municipality, we had also created a further crisis desk 
before the first cases seen in Turkey, we do not have the 
necessary mandate and budget planning. In this context; 
Our main service building, nurseries, medical center, 
cultural centers and all service buildings were regularly 
disinfected and our visiting citizens were informed. In 
addition, all our streets and avenues were washed in 
coordination with İstanbul Metropolitan Municipality. 
During this period, as a municipality, we did not leave our 
citizens over the age of 65 alone and started our three 
meals at the soup kitchen. With the curfew imposed on 
our citizens over the age of 65, who constitute a high risk 
group, we immediately took action and distributed food 
parcels to 29 thousand 604 citizens. We also started a 
support for 3 hot meals including breakfast 7 days a 
week for our citizens over 65 who live alone from our 
soup kitchen. During this period, we brought hot food 
to 74 thousand 228 people. Our monthly cash support, 
which we provide to our citizens in need within the scope 
of family insurance, continues in this process. In addition, 
we provide food parcel assistance to our citizens in need 
who are unemployed with the closure of their workplaces.
Mehmet Kaan Ersan: Market places, squares, banks 
and public institutions, which are the dynamics of 
the city, are a little more busy on weekdays. What are 
your preventive actions in this regard?
Ali Kılıç: We regularly wash and disinfect all our streets, 
avenues and squares within the scope of combating the 
pandemic. We also increased the number of cleaning 
shifts of underground and aboveground domestic waste 
containers, which we are responsible for. Especially in all 
marketplaces, our teams carry out strict inspections on 
masks, distance and hygiene.

Uzun yıllar yurt dışında yaşayan Ali Kılıç, 2014 yerel 
seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı seçildi.

Ali Kılıç, who lived abroad for many years, was elected 
Maltepe Mayor in the 2014 local elections.

Ali Kılıç, içerisinde kreş, öğrenci misafirhanesi 
çok amaçlı spor salonları, toplantı salonu, 
restoran ve kafenin bulunduğu Başıbüyük 
Yaşam Merkezi’nin temel atma töreninde.

Ali Kılıç is at the groundbreaking ceremony 
of Başıbüyük Life Center, which includes a 

nursery, student guesthouse, multi-purpose 
sports halls, meeting hall, restaurant and cafe.
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“AS THE MUNICIPALITY, WE 
FIRST MADE OUR PROJECTS FOR 
YOUTH AND WOMEN.”
Mehmet Kaan Ersan: In addition to the 
usual municipal activities, it is seen that 
you provide great support especially to 
young people and women. What are the 
concrete effects of these supports on 
Maltepe citizens?
Ali Kılıç: We attach great importance to 
young people and women. We shaped 
our understanding of service in this 
direction. We ask them every step we take 
with a consulting municipal approach. We 
opened “Women Counseling Centers” so 
that women would not be left alone against 
violence. Here, we provide free legal and 
psychological counseling to women who 
are victims of violence. We established 
production workshops. With Family 
Insurance, we provide financial support to 
those in need every month. We care about 
the education of young people, and we 
provide free courses at our Cumhuriyet 
Education Center in order to contribute 
to their development. We transport our 
children and young people of school age 
to their schools free of charge. Thanks 
to all these efforts, we have increased 
the success rate of young people from 
Maltepe in their university placement up 
to 90 percent. Women, on the other hand, 
are now more involved in business life.

Mehmet Kaan Ersan: One of the most 
important urban regeneration agenda 
in Maltepe, as in all of Turkey. What 
kind of a path do you follow in Maltepe 
in this regard as a municipality?
Ali Kılıç: We took steps together with our 
neighborhood in urban transformation 
and we succeeded. Last period, we 
solved Maltepe’s 40-year zoning problem. 
We have delivered the deeds deserved 
by thousands of our citizens. In this 
period we are in, we want to initiate urban 
transformation in line with the zoning 
plans. In this way, we will be planning the 
30-40 years of future of Maltepe.

“BELEDİYE OLARAK ÖNCE 
GENÇLERE VE KADINLARA 
YÖNELİK PROJELERİMİZİ 
HAYATA GEÇİRDİK.”

Mehmet Kaan Ersan: Alışılmış beledi-
yecilik faaliyetlerinin yanında özellikle 
gençlere ve kadınlara büyük destek 
sağladığınız görülüyor. Bu desteklerin 
Maltepeli vatandaşlara somut etkileri 
neler oluyor?

Ali Kılıç: Bizler gençlere ve kadınlara çok 
önem veriyoruz. Hizmet anlayışımızı da 
bu yönde şekillendirdik. Danışan bir be-
lediyecilik anlayışı ile attığımız her adımı 
onlara soruyoruz. Kadınlar şiddete karşı 
yalnız kalmasınlar diye “Kadın Danışma 
Merkezleri” açtık. Burada şiddet mağduru 
kadınlara ücretsiz hukuki ve psikolojik da-
nışmanlık hizmeti veriyoruz. Üretim atöl-
yeleri kurduk. Aile Sigortası ile ihtiyaç sa-
hiplerine her ay maddi destek sağlıyoruz. 
Gençlerin eğitimini önemsiyor, Cumhu-
riyet Eğitim Merkezi’mizde onların gelişi-
mine katkıda bulunmak amacıyla ücretsiz 
kurslar veriyoruz. Eğitim çağındaki çocuk 
ve gençlerimizi okullarına ücretsiz taşı-
yoruz. Tüm bu çalışmalarımız sayesinde 
Maltepeli gençlerin üniversiteye yerleş-
melerindeki başarı oranını yüzde 90’lara 
kadar çıkardık. Kadınlar ise iş hayatına 
artık daha çok katılıyorlar.

Mehmet Kaan Ersan: Kentsel dönüşüm 
konusu tüm Türkiye’de olduğu gibi Mal-
tepe’de de en önemli gündemlerden bi-
risi. Siz belediye olarak bu konuda Mal-
tepe’de nasıl bir yol izliyorsunuz?

Ali Kılıç: Kentsel dönüşümde bizzat ma-
halle halkımızla birlikte adım attık ve ba-
şardık. Geçen dönem Maltepe’nin 40 yıllık 
imar sorununu çözdük. Binlerce vatanda-
şımızın hak ettikleri tapularını teslim ettik. 
İçinde bulunduğumuz bu dönemde de 
imar planları doğrultusunda yerinde kent-
sel dönüşümü başlatmak istiyoruz. Bu sa-
yede Maltepe’nin 30-40 yıllık geleceğini 
planlamış olacağız. 

Ali Kılıç, Maltepeli 
kadınların yaşadığı 
sorunlara çözüm bulmak 
amacıyla, Türkiye’nin 
dünyaca ünlü Felsefe 
Profesörü İoanna 
Kuçuradi’nin adını taşıyan 
Kadın Danışma Merkezi’ni 
hayata geçirdi.
Ali Kılıç, implemented the 
Women’s Couseling Center 
that bears the name of
İoanna Kuçuradi who is a 
world-renowned Professor 
of  Philosophy to find 
solutions to the problems 
women of Maltepe face.
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“GÖREVE GELDİKTEN SONRA 4O YILDIR 
DEVAM EDEN İMAR SORUNUNU ÇÖZDÜK.”

Mehmet Kaan Ersan: Maltepe’de Belediye Başkalı-
ğı görevinde bulunduğunuz süre içinde çok sayıda 
projeyi hayata geçirdiniz. Bunların içinde sonuçla-
rından en mutlu olduğunuz proje hangisi oldu? 

Ali Kılıç: Tüm projelerimiz aslında Maltepe halkının pro-
jeleri olduğu için ve halkımızla birlikte başardığımız için 
aslında her proje benim için kıymetlidir. Örneğin Malte-
pe’de biz göreve gelene kadar herkesin çözümsüzlüğe 
terk ettiği 40 yıllık imar ve tapu sorununu çözmek bizim 
için çok kıymetliydi. Onun dışında yine yıllardır halkımı-
za söz verilen ama bir türlü çözülemeyen trafik çilesini 
ortadan kaldıracak Meydan Projesi’ne başlıyoruz. Bunu 
da bitirdiğimizde Maltepe’nin trafik sorununu çözmüş 
olacağız.

“İMAR SORUNUNDAN SONRA ŞİMDİ DE 
MALTEPE’NİN TRAFİK SORUNUNU ÇÖZMEK 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ.” 

Mehmet Kaan Ersan: Önümüzdeki dönemde hayata 
geçirmeyi düşündüğünüz projeleriniz nelerdir?

Ali Kılıç: İlk olarak Maltepe Meydan Projesi’ni bir an 
önce tamamlayıp ilçeyi trafik sorunundan kurtarmak 
istiyoruz. Bu proje ile Maltepe’de neredeyse 40 yıldır 
var olan trafik sorununu çözülmüş olacak. Bugüne ka-
dar trafik sorununun çözülememesi de ne yazık ki siyasi 
hesapların kurbanı oldu. Biliyorsunuz ki son seçimlere 
kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde farklı bir yö-
netim anlayışı vardı. Ne yazık ki hizmet noktasında bizler 
Büyükşehir Belediyesi’nden görmemiz gereken hizmet 
desteğini yeni yönetim gelene kadar göremedik. Yıl-
lardır destek beklediğimiz ve Maltepe’ye can katacak 
önemli projelerimiz için son dönemde İBB yönetiminden 
büyük destek görüyoruz. Bu projelerimizin en önemlisi 
Maltepe’deki trafik çilesini sona erdirecek, meydan ve 
dal-çık projesidir. Bizler gibi İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Ekrem İmamoğlu da bu projenin hayata 
geçmesini önemsiyor. Projeyi çok kısa bir zaman için-
de başlatacağız. Tabii bununla beraber yıllardır İBB’den 
alamadığımız asfalt desteğini de yine bu yıl almaya baş-
ladık. Maltepe’deki pek çok ana caddede ve sokaklarda 
yollarımızı yeniledik. Uygulamaya başlayacağımız bir de 
kültür merkezi projemiz var. İlçeye Yaşar Kemal Kültür 
Merkezi kazandırıyoruz. Geçen dönem temelini atmıştık, 
bu dönem tamamlayacağız.

“WE HAVE SOLVED THE PROBLEM OF 
BUILDING THAT CONTINUED FOR 4O YEARS 
AFTER I STARTED THE MISSION.”
Mehmet Kaan Ersan: You have implemented many 
projects in Maltepe during your period as Mayor. 
Among these results, which project was the 
happiest?
Ali Kılıç: Actually, every project is valuable for me 
because all of our projects are projects of the people of 
Maltepe and we succeeded together with our people. For 
example, it was very valuable for us to solve the 40-year-
old zoning and title deed problem, which everyone left 
to a deadlock until we took office in Maltepe. Apart from 
that, we are starting the Meydan Project, which will 
eliminate the traffic ordeal that has been promised to our 
people for years but could not be solved. When we finish 
this, we will have solved Maltepe’s traffic problem.
“AFTER THE ZONING PROBLEM, WE ARE 
NOW WORKING TO SOLVE MALTEPE’S 
TRAFFIC PROBLEM.”
Mehmet Kaan Ersan: What are your projects that you 
plan to realize in the upcoming period?
Ali Kılıç: First of all, we want to complete the Maltepe 
Square Project as soon as possible and end the traffic 
problem in the district.With this project, the traffic problem 
that has existed in Maltepe for almost 40 years will be 
solved.Unfortunately, the traffic problem has not been 
solved until today, and it has been the victim of political 
calculations.You know that until the last elections, Istanbul 
Metropolitan Municipality had a different understanding 
of management. Unfortunately, at the point of service, 
we could not see the service support we should have 
received from the Metropolitan Municipality until the new 
administration came. Recently, we have been receiving 
great support from IMM administration for our important 
projects that we have been waiting for support for years 
and will add life to Maltepe. The most important of these 
projects is the square and branch out project that will 
end the traffic ordeal in Maltepe. Like us, our Mayor of 
İstanbul Metropolitan Municipality, Ekrem İmamoğlu, 
cares about the realization of this project. We will start 
the project in a very short time. Of course, however, we 
started to receive the asphalt support, which we have 
not been able to get from IMM for years, again this 
year. We renewed our roads in many of the main streets 
and streets in Maltepe. We also have a cultural center 
project that we will start to implement. We are bringing 
Yaşar Kemal Cultural Center to the district. We laid the 
foundations last term, we will complete this term.

Interview: Mehmet Kaan Ersan

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile İstanbul 
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 

trafik sorununun çözülmesini sağlayacak Maltepe 
Meydanı Projesi toplantısında.

Maltepe Mayor Ali Kılıç and İstanbul Metropolitan 
Municipality (IMM) Mayor Ekrem İmamoğlu are at 

the Maltepe Square Project meeting, which will help 
solve the traffic problem.
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“SANATSAL FAALİYETLERİMİZE 
SALGIN DÖNEMİNDE DİJİTAL 
PLATFORMLARDAN DEVAM 
EDİYORUZ.”

Mehmet Kaan Ersan: Maltepe Belediye-
si her zaman kültür sanat alanında da 
çok aktif bir belediye idi. Düzenlediği 
özel gün ve haftaların yanı sıra edebi-
yata, müziğe, resme, sahne sanatlarına 
da önem veriyor ve çeşitli organizas-
yonlara imza atıyordu. Koronavirüs 
salgını ile bu etkinliklere ara mı verdi-
niz yoksa sosyal medya aracılığıyla et-
kinliklerinize devam mı ediyorsunuz?

Ali Kılıç: Kültür-sanat bizim için çok 
önemli. Pandemi nedeniyle sahnelerimizi 
kapattık ama faaliyetlerimize ara verme-
dik. Dijital platformlarda çok önemli tiyatro 
oyunları, konserler ve anma etkinlikleri dü-
zenledik. Pandemi özellikle müzisyenlerin 
hayatını etkiledi. Maltepeli sanatçılarımıza 
sahnelerimizi açtık. Onlara bu zor dönem-
de destek olduk.

“MEDYANIN EN ÖNEMLİ 
GÖREVİ HALKA DOĞRU BİLGİ 
AKTARMAKTIR.”

Mehmet Kaan Ersan: Sizin uzun yıl-
lar Milliyet Gazetesi Münih Temsilciği 
görevinde bulunduğunuzu hatta ga-
zeteci olarak Romanya, Afganistan ve 
Yugoslavya’daki savaşları yakından 
takip ettiğinizi biliyoruz. Yaklaşık 16 yıl 
gazetecilik yapan biri olarak medyanın 
toplumları yönlendirme gücü hakkında 
neler söylemek istersiniz? 

Ali Kılıç: Medyanın gücünü önemsiyo-
rum. Ancak bir gazeteci asla gerçekler-
den şaşmamalı. Gazetecinin en önemli 
misyonu halkın gerçeklerini gündeme 
taşımak ve aynı zamanda halka doğru 
bilgiyi aktarmaktır. Medya çalışanları bu 
bilinçle görev yapmalıdırlar.

Mehmet Kaan Ersan: Son olarak genç-
lere önerileriniz neler olacak?

Ali Kılıç: Gençlere çok güveniyorum. On-
ları çok seviyorum. Okumaktan, üretmek-
ten asla vazgeçmesinler. Geleceği genç-
ler kuracak. 

Mehmet Kaan Ersan: Sayın Kılıç, ben 
de size yoğun çalışma şartlarınızın 
arasında bana zaman ayırdığınız ve yö-
nelttiğimiz sorulara samimiyetle cevap 
verdiğiniz için şahsım ve okulum adına 
teşekkür ediyor, çalışmalarınızda ko-
laylıklar diliyorum.

“WE CONTINUE OUR ARTISTIC 
ACTIVITIES FROM DIGITAL 
PLATFORMS DURING THE 
OUTBREAK.” 
Mehmet Kaan Ersan: Maltepe 
Municipality has always been a very 
active municipality in the field of culture 
and arts. In addition to the special 
days and weeks, literature, music, 
painting and performing arts were also 
emphasized and various organizations 
were held. Have you interrupted these 
activities with the coronavirus epidemic 
or do you continue your activities via 
social media?

Ali Kılıç: Culture and art are very important 
to us. We closed our scenes due to the 
pandemic, but did not pause our activities. 
We organized very important theater 
plays, concerts and commemoration 
events on digital platforms. The pandemic 
especially affected the lives of musicians. 
We opened our scenes to our Maltepe 
artists. We supported them in this difficult 
period.

“THE MOST IMPORTANT DUTY 
OF THE MEDIA IS TO TRANSFER 
RIGHT INFORMATION TO THE 
PUBLIC.”
Mehmet Kaan Ersan: We know that you 
have been the Munich Representative of 
Milliyet Newspaper for many years, and 
that you, as a journalist, closely follow 
the wars in Romania, Afghanistan and 
Yugoslavia. As a journalist for about 16 
years, what would you like to say about 
the power of media to steer societies?

Ali Kılıç: I care about the power of the 
media. But a journalist should never be 
surprised by the facts. The most important 
mission of the journalist is to bring the 
facts of the society to the agenda and 
at the same time to convey the correct 
information to the public. Media workers 
should act with this awareness.

Mehmet Kaan Ersan: Finally, what will 
be your suggestions to young people?

Ali Kılıç: I trust young people very much. 
I love them so much. They should never 
stop reading and producing. Young 
people will establish the future.

Mehmet Kaan Ersan: Dear Kılıç, I would 
like to thank you on behalf of me and 
my school for taking the time out of 
your intense working conditions and 
for sincerely answering the questions 
we have asked, and wish you ease in 
your work. 

Maltepe Belediyesi, Ali 
Kılıç Başkanlığında kadına, 
aileye, engellilere ve 
yaşlılara yönelik hizmetler 
üretmeye devam ediyor.
Maltepe Municipality 
continues to produce 
services for women, 
families, disabled people 
and the elderly under the 
chairmanship of Ali Kılıç.

Röportaj

Ali Kılıç, kısa bir süre önce 
yayınladığı “Beser Hatun; 
Meçi’den Bir Bilge Geçti” 
adlı kitabında babaannesi 
Beser Hanım’ın hayatı 
üzerinden Anadolu 
kadınını anlatıyor.
Ali Kılıç recently published 
“Beser Hatun; In his 
book, A Wise Passed 
From Meçi, he tells about 
the Anatolian woman 
through the life of his 
grandmother, Ms. Beser.
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Interview: Emre İspir

Which Diseases Does General Surgery  
Deal with?

Genel Cerrahi Hangi  
Hastalıklara Bakar?

Emre İspir: Uğur Hocam, siz ileri la-
paroskopi, tek insizyonlu laparoskopi 
ve kanser cerrahisinde deneyimli bir 
doktorsunuz. 2016 yılından bu yana 
da Maltepe Üniversitesi Tıp Fakülte-
sinde görev yapıyorsunuz. Öncelikle 
bize hem sorumluluğu hem de çalışma 
şartları çok ağır olan bu mesleği seçme 
nedeninizi anlatır mısınız? 

Uğur Deveci: Sevgili Emre, aslında her 
mesleğin zor yanları vardır. Başlangıçta 
hekim olmayı düşünmemiştim. Lise son 
sınıfta daha ziyade mühendis olmayı ha-
yal ediyordum. Tercihleri yaparken eniş-
temin: “Doktor olmayı hiç düşünmedin 
mi?” sorusu, hayatımı değiştiren bir dö-
nüm noktası oldu. Hastaları iyileştirmek, 
tedavi etmek, insanlara faydalı olmak 
çok heyecanlandırmıştı beni. Kendimi 
beyaz önlük içinde düşünmek çok güzel 
gelmişti. Bu duygular içinde Tıp Fakülte-
sini tercih ettim. Geri dönüp baktığımda 
zorlu zamanlardan geçmiş olsam da bu-
gün yine bu mesleği tercih ederdim diye  
düşünüyorum. 

Emre İspir: Mr. Uğur, you are an 
experienced doctor in advanced 
laparoscopy, single incision laparoscopy 
and cancer surgery. You have been 
working at Maltepe University Faculty 
of Medicine since 2016. First of all, 
could you tell us why you chose this 
profession, which has very heavy 
responsibility and working conditions?
Uğur Deveci: Dear Emre, actually every 
profession has its difficult sides. Initially, 
I didn’t think of becoming a doctor. I 
dreamed of becoming an engineer in the 
last year of high school. While making 
the choices, my uncle said, “Have you 
ever thought of becoming a doctor?” The 
question was a turning point that changed 
my life. I was very excited to be able to 
heal, cure, and benefit patients. It was 
nice to think of myself in a white coat. I 
chose the Faculty of Medicine with these 
feelings. When I look back, I think that I 
would prefer this profession today, even 
though I have gone through difficult times.

E mre İspir, Maltepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi Ana 

Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. 
Uğur Deveci ile genel cerrahi 
alanları ve günümüzde giderek 
yaygınlaşan laporoskopik 
cerrahi uygulamaları üzerine 
bir söyleşi gerçekleştirdi.

Emre İspir had a conversation 
with Assoc. Dr. Uğur Deveci, 
Head of the Department of 
General Surgery, Maltepe 
University Faculty of Medicine, 
on general surgery fields 
and laparoscopic surgery 
applications, which are 
becoming increasingly 
widespread today.

Doç. Dr. Uğur Deveci
Maltepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Genel Cerrahi 
Ana Bilim Dalı Başkanı 

Maltepe University 
Faculty of Medicine, 

Head of General Surgery 
Department

Röportaj / Interview
Emre İspir
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“ÜLKEMİZDE KONUSUNDA 
UZMAN VE DENEYİMLİ 
DOKTORLARIMIZ GÜNCEL 
TEDAVİLERİ YAKINDAN TAKİP 
ETMEKTEDİR.”

Emre İspir: Türkiye’de özellikle içinde 
bulunduğumuz pandemi şartlarında 
sağlık sektörünü nerede görüyorsu-
nuz? Sizce başarılı mıyız?

Uğur Deveci: Ülkemiz tıp teknolojisi ve tıp 
eğitimi açısından dünyada sayılı ülkeler 
arasında yer almaktadır. Hastanelerimiz 
sağlık donanımı ve yatak sayısı açısından 
yeterli ve etkindir. Ancak pandemi gerçe-
ği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
sağlık işleyişinde sorunlar yaratmıştır. Ko-
nusunda uzman ve deneyimli hocalarımız 
güncel tedavileri yakından takip etmekte-
dir. Sağlık Bakanlığı tüm imkanlarını pan-
demi ile mücadele için seferber etmiştir. 
Bu hastalığa bağlı ölüm oranlarının diğer 
ülkelere göre düşük olması bize yeterli ve 
etkin bir tedavi uygulandığını göstermek-
tedir. Ancak insanlarımızın bir kısmının 
yeterli duyarlılık göstermemesi; maske, 
mesafe ve hijyen kurallarına yeterince dik-
kat etmemesi, hastalığın yayılımına katkı 
yapmaktadır. Ekonomik kaygılarla kısıtla-
maların yeterli etkinlikte uygulanmaması 
belki de karar vericileri en çok eleştirdi-
ğim konu olmuştur. Belirlenmiş kurallara 
uyumun sağlanması ve denetlenmesi için 
etkili yaptırımların gündeme alınması ive-
dilikle gereklidir. 

“YAŞADIĞIMIZ ZORLUKLAR, 
BİZİ HAYATA DAHA GÜÇLÜ 
HAZIRLAR.”

Emre İspir: Uğur Hocam, bu mesleği 
yürekten yaptığınız aşikar. Peki, sizin 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fa-
kültesinde okuduğunuz yıllarda sınav-
lara hazırlanırken ya da sonrasında 
çalıştığınız dönemde zorlu bir nöbet er-
tesi hiç pes etmeyi düşündüğünüz an-
lar oldu mu? Yaşadığınız zor dönemler-
de sizin motivasyon kaynağınız neydi? 

Uğur Deveci: Tıp Fakültesinde okumak 
diğer branşlara oranla daha fazla feda-
karlık gerektiriyor. Ancak hekim olma ha-
yalindeki birisi için bu zorluklar dayanıl-
mayacak düzeyde değil. Pes etmeyi hiç 
düşünmedim. Hangi okul olursa olsun, 
hangi meslek olursa olsun karşımıza çı-
kan zorlu durumlarda vazgeçmek değil, 
ısrarla sorunları çözmek temel şiyarımız 
olmalıdır. Zorluklar bizi hayata hazırlayan 
aşamalardır. O dönemlerde diğer arka-
daşımızdan fazla nöbet tuttuğumuz za-
man bunu haksızlık olarak görürdük. Ama 
şimdi geri dönüp baktığımda iyi ki çok 
nöbet tutmuşum, iyi ki zor hastalar bana 
denk gelmiş diyorum. Mesleğimde bulun-
duğum yeri sabretmeye ve sebat etmeye 
bağlıyorum.

“OUR EXPERT AND 
EXPERIENCED DOCTORS IN OUR 
COUNTRY CLOSE FOLLOW UP 
THE CURRENT TREATMENTS.”
Emre İspir: Where do you see the 
health sector, especially in terms of 
pandemic in Turkey? Do you think we 
are sufficient?
Uğur Deveci: Our country is among 
the few countries in the world in terms 
of medical technology and medical 
education. Our hospitals are sufficient 
and efficient in terms of health equipment 
and number of beds. However, the reality 
of the pandemic has created problems in 
the functioning of health in our country as 
well as in the whole world. Our expert and 
experienced professors closely follow up-
to-date treatments. The Ministry of Health 
has mobilized all its resources to combat 
the pandemic. The low mortality rates 
due to this disease compared to other 
countries show us that an adequate and 
effective treatment is applied. However, 
the fact that some of our people do not 
show sufficient sensitivity, do not pay 
enough attention to mask, distance and 
hygiene rules contribute to the spread 
of the disease. The fact that restrictions 
cannot be implemented effectively due 
to economic concerns was perhaps the 
most critical issue of decision-makers. 
It is urgently necessary to put effective 
sanctions on the agenda in order to 
ensure and supervise compliance with 
the determined rules.
“THE CHALLENGES WE 
EXPERIENCE MAKE US MORE 
STRONGER FOR LIFE.”
Emre İspir: Mr. Uğur, it is obvious that 
you do this profession wholeheartedly. 
Well, when you were studying at 
İstanbul University, İstanbul Faculty 
of Medicine, were there any moments 
when you thought of giving up after a 
tough seizure while you were preparing 
for exams or working afterwards? What 
was your source of motivation during 
the difficult situations?
Uğur Deveci: Studying at the Faculty of 
Medicine requires more sacrifice than 
other branches. However, for someone who 
dreams of becoming a physician, these 
difficulties are not unbearable. I never 
thought about giving up. Regardless of the 
school, whatever profession it is, it should 
be our basic principle to persistently 
solve the problems, not give up in difficult 
situations we face. Difficulties are stages 
that prepare us for life. At that time, when 
we were on guard more than our other 
friend, we would see it as unfair. But now 
when I look back, I am fortunate that I was 
on guard too much, fortunately difficult 
patients came across me. I attribute my 
place in my profession to patience and 
perseverance.

Uğur Deveci, hastaların 
tedavisinin yanı sıra 
verdiği derslerle asistan ve 
öğrencilerin eğitimine de 
katkı sunuyor.
Uğur Deveci also 
contributes to the 
education of assistants 
and students with the 
lectures given in addition 
to the treatment of 
patients.

Uğur Deveci, başta 
meme kanseri olmak 
üzere kanserle mücadele 
konusunda ulusal ve 
uluslararası kongrelere 
konuşmacı olarak katılıyor. 
Uğur Deveci attends 
national and international 
congresses as a speaker 
on the fight against 
cancer, especially breast 
cancer.

Röportaj
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“GENEL CERRAHİ, TIBBIN EN 
ÖNEMLİ VE GENİŞ KAPSAMLI 
ALANLARINDAN BİRİDİR.”

Emre İspir: Hocam, genel cerrahi ilgi 
alanının genişliği nedeniyle birçok 
disiplin ile eş güdümlü olarak çalış-
makta. Peki, birlikte çalıştığı bölümler  
hangileridir? 

Uğur Deveci: Günümüzde tedavi yöne-
timi ve planlaması, belirlenmiş kılavuz-
lar eşliğinde multidisipliner bir sistem ile 
yapılmaktadır. Örneğin tümör hastaları 
ameliyat öncesi ve sonrasında tümör kon-
seyinde tartışılır ve bireyselleştirilmiş te-
davi planlaması yapılır. Bu konseyi; genel 
cerrah, patolog, radyolog, onkoloji uzmanı 
gibi farklı branşlardan hekimler oluşturur. 
Konseyler dışında ameliyat edeceğimiz 
hastaların ek hastalıklarının varlığında, 
ilgili branşlar ile iletişim halinde olmamız 
gereklidir. Kardiyoloji, göğüs hastalıkları 
ve dahiliye bu branşlara örnek verilebilir. 

Emre İspir: Genel cerrahi uzmanlarının 
sorumlulukları nelerdir?

Uğur Deveci: Bir klinisyen olarak hasta 
polikliniğinde hasta kabulü, yatan hasta-
ların günlük vizitleri, hastaların ameliyata 
hazırlığı, ameliyat süreci ve sonrasında 
hastaların takibi temel sorumluluklardır. 
Bunun dışında idari ve eğitim görevlerimiz 
de mevcut. Genel Cerrahi Ana Bilim Da-
lı’nda üretilen hizmetlerin tam ve güvenli 
bir şekilde planlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının değerlendirilmesi, Ana Bilim 
Dalı Başkanı olarak görevimin bir parçası. 
Asistan ve öğrencilerin eğitimi, değerlen-
dirilmesi, bilimsel makale yazılması, bilim-
sel çalışmalar, kongre ve kurslarda eğitim 
verilmesi, konuşmacı olarak alınan gö-
revler, görsel ve yazılı medya işleri diğer 
sorumluluklarımı oluşturuyor. Tüm bunları 
doğru bir şekilde organize etmek için de 
iyi bir zaman yönetimi yapmak gerekiyor. 

“KANSER ORANLARINDA SON 
YILLARDA GÖRÜLEN ARTIŞ 
ÇEVRESEL FAKTÖRLERDEN 
KAYNAKLANIYOR.”

Emre İspir: Batılı ülkelere oranla 
Türkiye’de kanser görülme sıklığı daha 
düşük deniliyor. Bu doğru mudur? 
Oysa günümüzde hemen hemen 
her ailede kanser ile mücadele eden 
kişilere sıkça rastlıyoruz.

Uğur Deveci: Batılı ülkelere oranla ülke-
mizde kanser oranları daha düşük. Kan-
ser hastalığında genetik faktörler, beslen-
me şekli ve çevresel faktörler etkilidir. Batı 
tipi yaşam ve beslenme tarzı kanser geli-
şiminde önemli rol oynamaktadır. 

“GENERAL SURGERY IS ONE 
OF THE MOST IMPORTANT 
AND EXTENSIVE FIELDS OF 
MEDICINE.”
Emre İspir: My professor works in 
coordination with many disciplines due 
to the wide range of his field of interest 
in general surgery. So what are the 
departments it works with?
Uğur Deveci: Today, treatment 
management and planning are carried 
out with a multidisciplinary system, in line 
with determined guidelines. For example, 
tumor patients are discussed in the tumor 
council before and after surgery and 
an individualized treatment planning is 
made. This council consists of physicians 
from different branches such as general 
surgeons, pathologists, radiologists, and 
oncologists. In the presence of additional 
diseases of the patients we will operate 
outside of the councils, we must be 
in contact with the relevant branches. 
Cardiology, chest diseases and internal 
medicine can be given as examples of 
these branches.
Emre İspir: What are the responsibilities 
of general surgery specialists?
Uğur Deveci: As a clinician, patient 
admission in the patient polyclinic, daily 
visits of inpatients, preparation of the 
patients for surgery, the follow-up of the 
patients during and after the operation 
are the main responsibilities. Apart 
from that, we also have administrative 
and educational duties. Planning, 
implementing and evaluating the results of 
the services produced in the Department 
of General Surgery in a complete and safe 
way is a part of my duty as the Head of 
the Department. Training and evaluation of 
assistants and students, writing scientific 
articles, scientific studies, training in 
congresses and courses, assignments as 
speakers, visual and written media work 
constitute my other responsibilities. In 
order to organize all these correctly, good 
time management is required.
“THE INCREASE IN CANCER 
RATE IN RECENT YEARS IS DUE 
TO ENVIRONMENTAL FACTORS.”
Emre İspir: Western countries 
compared to lower cancer incidence in 
Turkey is called. Is this true? However, 
nowadays, we frequently encounter 
people struggling with cancer in 
almost every family.
Uğur Deveci: Cancer rates are lower in our 
country compared to Western countries. 
Genetic factors, diet and environmental 
factors are effective in cancer. Western 
lifestyle and diet play an important role in 
cancer development. 

Emre İspir, Doç. Dr. 
Uğur Deveci ile birlikte 

Maltepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde. 

Emre İspir is at Maltepe 
University Faculty of 

Medicine with Assoc. Dr. 
Uğur Deveci.

Genel Cerrahi Uzmanı; 
baş bölgesi, endokrin 

sistem, karın, boyun 
ve diğer yumuşak 

dokularda meydana 
gelen iç yaralanmaları 

veya hastalıkları cerrahi 
yöntemlerle tedavi eden 

tıp uzmanıdır.
General Surgery Specialist 

is a medical specialist 
who treats internal 

injuries or diseases in the 
head, endocrine system, 

abdomen, neck and other 
soft tissues by surgical 

methods.

Interview: Emre İspir
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Rafine edilmiş gıdaların çok tüketilmesi, 
obezite, lifli gıdaların az tüketilmesi, hare-
ketsiz yaşam kanser riskini artırmaktadır. 
Toplumda kanser farkındalığında artış ve 
tarama programlarına katılım, hastalığın 
daha erken dönemde tespit edilmesine 
katkıda bulunmuştur. Yeni nesil görüntü-
leme cihazları yine hastalığın erken tanın-
masına yardımcı olmaktadır. Endoskopik 
taramalar, özellikle mide ve bağırsak kan-
serlerinin daha oluşmadan tespit edilme-
sini sağlıyor. Akdeniz mutfağı yani sebze 
ağırlıklı diyet, düzenli egzersiz ve pozitif 
bakış açısı kanser oranlarının azaltılması-
na yardımcıdır. Ülkemizde tıbbi teknoloji-
nin gelişmiş olması, tarama programlarına 
uyum ve diyetsel farklılıklar batıya oranla 
kanser oranlarının daha düşük olmasını 
sağlıyor.

Emre İspir: Ülkemizde en çok rastlanı-
lan kanser çeşitleri hangileridir? 

Uğur Deveci: Kadınlarda meme kanseri 
ve erkeklerde prostat kanseri en sık gö-
rülen kanser türüdür. Her iki cinsiyette de 
akciğer kanserine ikinci sıklıkta rastlanı-
yor. Üçüncü sırada ise sindirim sistemi 
kanserleri olan bağırsak ve mide kanser-
leri gelmektedir. Bunların dışında tiroid 
kanseri, lenfoma ve yumuşak doku tümör-
leri daha nadir olarak görülmektedir. 

“LAPAROSKOPİ, GÜNÜMÜZDE 
KANSER TEDAVİSİNDE ALTIN 
STANDART METOTTUR.”

Emre İspir: Siz ileri laparoskopi, tek in-
sizyonlu laparoskopi ve kanser cerrahi-
sinde deneyimli bir doktorsunuz. Han-
gi hastalarda laparoskopik ameliyat  
daha avantajlıdır? Laparoskopik ame-
liyat sonrası hastanın iyileşme süreci 
daha mı kısadır?

Uğur Deveci: Laparoskopik cerrahi gü-
nümüzde karın içi ameliyatlarda seçkin 
yöntem haline gelmiştir. Başlangıçta saf-
ra kesesi, apandiks hastalıklarında kul-
lanılan laparoskopi, günümüzde kanser 
tedavisinde altın standart metottur. Açık 
ameliyata oranla daha iyi görüş sahası 
elde edilmesi, hastada daha az travma 
oluşturması ameliyat kalitesini artırmak-
tadır. Hastada büyük ameliyat kesişinin 

High consumption of refined foods, 
obesity, low consumption of fiber foods, 
sedentary life increase the risk of cancer. 
Increasing awareness of cancer in the 
society and participation in screening 
programs contributed to the detection 
of the disease at an earlier stage. New 
generation imaging devices also help 
diagnose the disease early. Endoscopic 
scans enable the detection of especially 
stomach and intestinal cancers before 
they occur. Mediterranean cuisine, that is, 
a vegetable-based diet, regular exercise 
and a positive perspective help to reduce 
cancer rates. The advanced medical 
technology in our country, compliance 
with screening programs and dietary 
differences make cancer rates lower than 
in the west.

Emre İspir: What are the most common 
types of cancer in our country?

Uğur Deveci: Breast cancer in women 
and prostate cancer in men are the most 
common cancer types. Lung cancer is the 
second most common problem in both 
genders. In the third place comes the 
cancers of the digestive system, bowel 
and stomach cancers. Apart from these, 
thyroid cancer, lymphoma and soft tissue 
tumors constitute less common tumors.

“LAPAROSCOPY IS THE GOLDEN 
STANDARD METHOD IN CANCER 
TREATMENT TODAY.”
Emre İspir: You are an experienced 
doctor in advanced laparoscopy, 
single incision laparoscopy and cancer 
surgery. In which patients laparoscopic 
surgery is more advantageous? Is the 
recovery period of the patient shorter 
after laparoscopic surgery?

Uğur Deveci: Laparoscopic surgery 
has become the preferred method 
in intraabdominal surgery today. 
Laparoscopy, which was initially used in 
gall bladder and appendicitis diseases, is 
now the gold standard method in cancer 
treatment. Better visibility than open 
surgery and less trauma to the patient 
increase the quality of the surgery. The 
absence of major surgery cuts in the 
patient contributes to less pain, quicker 
recovery and rapid return to daily life. 
Laparoscopic cancer surgery requires 
sufficient experience in both cancer 
and laparoscopy. I think that advanced 
laparoscopy applications should be 
applied in university hospitals with 
sufficient infrastructure and technology.

Kanser tedavisinde her 
geçen gün önem kazanan 
yenilikçi tedaviler, 
hastaların yaşam süresi 
ve kalitesine katkı 
sağlayacak seçenekler 
sunuyor.
Innovative treatments, 
which are gaining 
importance every day 
in cancer treatment, 
offer options that will 
contribute to the life 
expectancy and quality of 
patients.

Halk arasında kapalı 
ameliyat olarak da bilinen 
laparoskopik cerrahi, 
hastanın daha çabuk 
iyileşmesini ve açık 
ameliyatlara göre çok 
daha az ağrı hissetmesini 
sağlayan cerrahi bir 
yöntemdir.
Laparoscopic surgery, also 
known as closed surgery, 
is a surgical method that 
allows the patient to 
recover faster and feel 
much less pain than open 
surgery.

Röportaj
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olmaması, ağrının daha az olmasına, has-
tanın daha çabuk iyileşmesine ve günlük 
yaşama çabuk dönmesine katkıda bulun-
maktadır. Laparoskopik kanser cerrahisi 
hem kanser konusunda hem de laparos-
kopi konusunda yeterli bir deneyim ge-
rektirir. İleri laparoskopi uygulamalarının, 
altyapısı ve teknolojisi yeterli üniversite 
hastanelerinde uygulanması gerektiğini 
düşünüyorum. 

“İYİ BİR GELECEK İÇİN GENÇLER 
BUGÜNDEN KENDİLERİNE YATI-
RIM YAPMALIDIRLAR.”

Emre İspir: Uğur Hocam, hem ülke hem 
de dünya olarak zor bir dönemden geç-
tiğimiz şu günlerde Avaz okurlarına, 
özellikle de gençlere neler söylemek 
istersiniz?

Uğur Deveci: İyi ve konforlu bir gele-
cek için gençlerin kendilerine şimdiden 
yeterli yatırımı yapması gerekir. Zaman 
yönetimi, iyi planlama ve emek bu yatırı-
mın öğeleridir. Ders çalışmak, dinlenmek 
ve eğlenmek için doğru zaman yönetimi 
elzemdir. Emek vermeden başarıya ulaş-
mak imkansızdır. Okul dersleri ve üniver-
siteye hazırlık dışında kişisel gelişim ihmal 
edilmemelidir. Kişisel gelişim düzeyi, ileri 
dönemde mesleki uygulamalarımızda ve 
ilişkilerimizdeki başarının temelini oluştu-
rur. Kitap okumak, günlük gazeteleri takip 
etmek, problemlere çözümcül yaklaşımlar, 
sosyal programlar ve pozitif bakış açısı, 
kişisel ve sosyal gelişime katkıda bulunan 
aktivitelerdir. Tüm bunları en güzel şekilde 
yapabilecek ve planlayabilecek dönem-
desiniz ve güçtesiniz. Unutmayın ki zama-
nı kullanmayı ne ölçüde başarırsanız, ge-
leceğinizi de o ölçüde sağlama alırsınız. 

Emre İspir: Uğur Hocam, yoğun ça-
lışma şartları altında zaman ayırarak 
benimle yaptığınız bu söyleşi için size 
çok teşekkür ediyorum.

“FOR A GOOD FUTURE, YOUNG 
PEOPLE SHOULD INVEST IN 
THEMSELVES TODAY”
Emre İspir: Mr. Uğur, what would you 
like to say to Avaz readers, especially 
to the young people, nowadays we are 
going through a difficult period both as 
a country and in the world?
Uğur Deveci: For a good and 
comfortable future, young people should 
make investment in themselves. Time 
management, good planning and effort are 
the elements of this investment. Correct 
time management is essential for studying, 
relaxing and having fun. It is impossible 
to achieve success without effort. Apart 
from school lessons and university 
preparation, personal development 
should not be neglected. The level of 
personal development forms the basis of 
success in our professional practice and 
relationships in the future. Reading books, 
following daily newspapers, analytical 
approaches to problems, social programs 
and positive perspectives are activities 
that contribute to personal and social 
development. You are in the period and 
in strength to be able to do and plan all 
these in the best way. Remember that the 
more you manage to use your time, the 
more secure your future will be.
Emre İspir: Mr. Uğur, I would like to 
thank you very much for this interview 
with me by taking your time under 
intense working conditions.

Genel cerrahi alanı, 
yalnızca ameliyat ile değil 
koruyucu doktorlukla 
ameliyattan da korunmayı 
amaçlamaktadır.
The field of general 
surgery aims to protect 
not only from surgery 
but also from surgery by 
preventive medicine.

Yaş, genetik, östrojen 
hormonu ve beslenme, 

meme kanseri riskini 
artıran faktörler arasında 

yer almaktadır.
Age, genetics, estrogen 

hormone and diet are 
among the factors that 

increase the risk of breast 
cancer.

Interview: Emre İspir
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ODTÜ Verimlilik Topluluğu’nun 9 projesin-
den biri olan; her alanda tüm bireylerin 
eşit hak ve avantajlara sahip olması ve 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
amaçlarıyla etkinlikler düzenleyen Women 
In Business (WIB) projesi kapsamında bu 
yıl altıncısı düzenlenen “Wo-Men Up” et-
kinliği 8-9 Ocak tarihlerinde gerçekleştiril-
di. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
farkındalık yaratmanın yanı sıra iş dünya-
sındaki başarılarıyla tanınan konuklarını, 
internet üzerinden katılımcılarla bir ara-
ya getiren “Wo-Men Up” etkinliğine, Özel 
Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
11. sınıf öğrencisi İdil Akan da katıldı. Siz 
değerli Avaz okurları bu yazıda Nestle ve 
Henkel’in sponsorluğunda iki gün süren 
ve etkinlik sonrasında katılımcılara birer 
sertifikanın verildiği “Wo-Men Up” hakkın-
da İdil Akan’ın izlenimlerini okuyabilirsiniz. 

“TÜRKİYE’DE OKUMA YAZMA 
BİLMEYEN 2,5 MİLYON KİŞİNİN 
YÜZDE 80’İ KADINLARDAN 
OLUŞMAKTADIR.”

Bankacılık, pazarlama, satış, yönetim ku-
rulu ve benzeri alanlarda kadın çalışan-
lara sunulan kıyafet seçeneklerinin tek 
düzeliği ve maskülenliği gözden kaçmaz. 
Sektörden en önemli markalardan biri ol-
masının yanı sıra “Wo-Men Up” projesinin 
ana sponsoru olan ve dünya genelinde 
180’den fazla ülkede yaptığı satışlarla tü-

Toplumsal Cinsiyette Eşitlik 
Çabaları

Gender Equality Struggles

Haber

One of the 9 projects of METU Productivity 
Society; The “Wo-Men Up” event, 
organized for the sixth time this year within 
the scope of the Women in Business 
(WIB) project, which organizes events 
with the aim of ensuring equal rights and 
advantages for all individuals in every 
field and ensuring gender equality, was 
held on January 8-9. In addition to raising 
awareness on gender equality, the “Wo-
Men Up” event, which brings its guests 
known for their success in the business 
world together with the participants, 
also attended the 11th grade student of 
Private Marmara Vocational and Technical 
Anatolian High School İdil Akan. As dear 
Avaz readers, in this article, you can read 
İdil Akan’s impressions about “Wo-Men 
Up”, which lasted for two days under the 
sponsorship of Nestle and Henkel and 
was given a certificate to the participants 
after the event.
“80 PERCENT OF THE 2.5 
MILLION PEOPLE WHO DO NOT 
KNOW HOW TO READ IN TURKEY 
ARE WOMEN.”
The uniformity and masculinity of the 
clothing options offered to employees 
in banking, marketing, sales, board 
of directors and similar fields is not 
overlooked. In addition to being one of 
the most important brands in the sector, 

T ürkiye’de kadın profilini 
güçlendirme hedefine yönelik 

olarak ODTÜ Verimlilik Topluluğu’nun 
2016 yılından beri düzenlemiş olduğu 
“Wo-Men Up” etkinliği, ilham veren 
konuları ve başarılı konuşmacıları ile 
bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

The “Wo-Men Up” event, organized by 
the METU Productivity Club, whose 
aim is to strengthen the women 
profiles in Turkey, since 2016, was 
held online this year with its inspiring 
topics and successful speakers.

ODTÜ Verimlilik 
Topluluğu’nun 9 
projesinden biri olan; her 
alanda tüm bireylerin 
eşit hak ve avantajlara 
sahip olması ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması amacıyla 
düzenlenen “Wo-Men Up” 
etkinliği, bu yıl çevrim içi 
olarak gerçekleştirildi.
The “Wo-Men Up” event, 
one of the 9 projects of 
the METU Productivity 
Club, organized activities 
to ensure equal rights 
and advantages for all 
individuals in every field 
and to ensure gender 
equality, was held online 
this year.

Haber / News
İdil Akan
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Başak Samur Aydın, Gebze Factory 
Manager of Procter & Gamble Company, 
which is the main sponsor of the Wo-Men 
Up project and serves consumers with 
sales in more than 180 countries around 
the world, pointed out the scarcity of 
female employees in important positions 
in the sector in her speech at the event. 
She said: “It is a scientific fact that women 
in business life sometimes imitate stronger 
role models in the environment in order to 
maintain their place and sometimes to 
indicate that they are sure of their power 
in their positions. When I first started, I 
was the only woman working in the factory. 
One day I saw my reflection in the hallway 
and realized that I was impersonating 
my principals. But over time, I became 
myself and everything worked out.” The 
changes in the workplace after Başak 
Samur Aydın started working at the 
factory in Gebze make the employees 
happy today. Because, thanks to her, the 
number of women working at the factory 
has increased over the years, although the 
desired level of equality has still not been 
achieved. Aydın is a manager who has 
tried to raise awareness of her colleagues 
about social equality throughout 
the process, and has succeeded in 
preserving the principle of equality in 
the social field within the factory by 
transforming movements and words that 
can be misunderstood and considered 
discriminatory to more peaceful forms. 

 “WE WILL INSTILL THIS 
AWARENESS IN EVERYONE 
WITH SMALL STEPS, SUCH AS 
NOT ACCEPTING THAT WE ARE 
CALLED MISS.”
Recognized as a gender equality advocate, 
Nur Ger, who served as the United Nations 
Women’s Empowerment Principles (UN 
WEPs) Business Spokesperson between 
2016 and 2018, was the founder of TESEV, 
KA-DER, KAGIDER and Yanındayız 
Association, and the Association Board 
Member Erkan Tozluyurt, talked about the 
work done so far as the organization. Nur 
Ger said that, “Yanındayız Association 
carries out various projects in order to 
ensure gender equality in our country 
within the framework of universal human 
rights understanding. We believe that 
awareness through the active participation 
of men will contribute to the necessary 
transformation in laws, institutions and 
public life to combat any obstacles and 
prejudices that cause gender inequality 
and gender-based discrimination.”

keticilere hizmet veren Procter & Gamble 
Şirketi’nin Gebze Fabrika Müdürü Başak 
Samur Aydın, etkinlikte yaptığı konuşma-
da sektörde önemli pozisyonlardaki kadın 
çalışanların azlığına dikkat çekerek şunları 
söyledi: “İş hayatındaki kadınların bazen 
yerlerini korumak bazen de bulundukları 
pozisyondaki güçlerinden emin oldukla-
rını belirtmek için çevredeki daha güçlü 
rol modelleri taklit ettikleri bilimsel bir ger-
çektir. İşe ilk başladığımda fabrikada çalı-
şan tek kadın bendim. Bir gün koridorda 
yansımamı gördüm ve müdürlerimi taklit 
ettiğimi fark ettim. Ama zaman içinde ken-
dim oldum ve her şey yoluna girdi.” Başak 
Samur Aydın’ın Gebze’deki fabrikada ça-
lışmaya başlamasından sonra iş yerinde 
yaşanan değişimler, bugün çalışanların 
yüzünü güldürüyor. Çünkü onun sayesin-
de, hâlâ istenilen düzeyde eşitlik sağla-
namamış olsa da fabrikada çalışan kadın 
sayısı yıllar içerisinde artmış. Aydın, süreç 
boyunca çalışma arkadaşlarını da top-
lumsal eşitlik konusunda bilinçlendirmeye 
çalışmış, yanlış anlaşılabilecek ve ayrımcı 
sayılabilecek hareket ve sözleri daha ba-
rışçıl şekle dönüştürerek fabrikanın içinde-
ki sosyal alanda da eşitlik ilkesini korumayı 
başarmış bir yönetici.

“BİZE BAYAN DİYE HİTAP 
EDİLMESİNİ KABUL ETMEMEK 
GİBİ KÜÇÜK GÖRÜNEN 
ADIMLARLA BU FARKINDALIĞI 
HERKESE AŞILAYACAĞIZ.”

Toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu 
olarak tanınan, aynı zamanda 2016-2018 
yılları arasında Birleşmiş Miletler Kadı-
nın Güçlenmesi Prensipleri (UN WEPs) 
İş Dünyası Sözcüsü olarak görev yapan, 
TESEV, KA-DER, KAGİDER ve Yanında-
yız Derneği’nin kurucusu olan Nur Ger 
de derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Erkan 
Tozluyurt ile birlikte katıldıkları etkinlikte 
bugüne kadar dernek olarak yaptıkları 
çalışmalara değindiler. Nur Ger: “Yanın-
dayız Derneği evrensel insan hakları an-
layışı çerçevesinde, ülkemizde toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla 
çeşitli projeler gerçekleştiriyor. Toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı 
ayrımcılığa neden olan her türlü engel ve 
önyargı ile mücadeleye, erkeklerin aktif ka-
tılımı yoluyla sağlanacak farkındalığın ya-
salarda, kurumlarda ve toplum hayatında 
gereken dönüşüme katkıda bulunacağına 
inanıyoruz.” dedi.

News: İdil Akan

Yanındayız Derneği 
Kurucu Başkanı 

Nur Ger ile Yönetim 
Kurulu Üyesi Erkan 

Tozluyurt, “Wo-Men Up” 
etkinliğinde katılımcılara 

ülkemizde toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması amacıyla 
gerçekleştirdikleri 

projelerden söz ettiler.
Nur Ger, Founding 

President of the 
Yanındayız Association, 

and Board Member Erkan 
Tozluyurt, talked to the 

participants at the “Wo-
Men Up” event about the 

projects they have carried 
out in our country to 

ensure gender equality.

Procter&Gamble 
Şirketi’nin Gebze Fabrika 

Müdürü Başak Samur 
Aydın, etkinlikte yaptığı 

konuşmada sektörde 
önemli pozisyonlardaki 

kadın çalışanların azlığına 
dikkat çekti.

Başak Samur Aydın, 
Gebze Factory Manager 

of Procter & Gamble 
Company, drew attention 
to the scarcity of female 
employees in important 

positions in the sector in 
her speech at the event.
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“ÜLKEMİZDE KADINLARLA 
ERKEKLER ARASINDA 
HER ALANDA EŞİTSİZLİK 
BULUNUYOR.”

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden me-
zun olup Unilever’de çeşitli alanlarda ça-
lıştıktan sonra Barry Callebaut ve Nestle 
ile kariyerini sürdüren Pınar Öztürk de 
Geleneksel Kanal Satış Direktörü olarak 
çalıştığı Nestle’de çalışanlar arasında 
kadın erkek eşitliğini dengede tutan isim-
lerden biri olarak etkinliğe katıldı. Öztürk, 
iş yerindeki cinsiyet eşitliği konusunda şu 
açıklamada bulundu: “Kadın istihdamının 
arttırılması için önce önyargılardan kurtul-
mak gerekir. Ayrıca kadınlarımızın cesa-
retlendirilmesi de önemlidir. Yine üst yö-
netimin bu işe inanması ve bu amaçla bir 
hedef belirlemesi gerekiyor. Yani hedefler 
belirlenirken aslında kurum kültürünün de 
değişmesi, çalışma ortamının uygun hale 
getirilmesi, esnek çalışma koşulları, an-
nelik babalık izni, kariyer molası gibi uy-
gulamalarla kadının iş hayatında kalması 
desteklenmelidir.”

“ERKEĞİN YAPABİLDİĞİ HER İŞİ 
KADINLAR DA YAPAR, YETER Kİ 
FIRSAT VERİLSİN.”

Henkel’deki kadın mühendis olan Henkel 
Üretim Sistemleri Yöneticisi Ayşe Berna 
Kösem de meslek hayatına, alanındaki 
ilk ve tek kadın olarak başladıktan sonra 
şirket içindeki duruşunu koruyarak zaman 
içinde nasıl yükseldiğini ve bugün şirket 
ve fabrikadaki kadın çalışan istihdamını 
arttırmakta nasıl etkili bir rol oynadığını 
anlattı.

“KADINLAR BELLİ 
MESLEK GRUPLARIYLA 
SINIRLANDIRILMAMALI.”

Bilge Çavuş, Bahar Toksoy Guidetti ve 
Müge Ergül Karaca ile gerçekleştirilen bir 
başka oturumda ise katılımcılara azmin 
her alanda başarıya giden yolun tuğlası ol-
duğu vurgulandı. Eğitim hayatını Boğaziçi 

“THERE IS INEQUALITY BETWEEN 
MEN AND WOMEN IN ALL AREAS 
IN OUR COUNTRY.”
Pınar Öztürk, who graduated from the 
Middle East Technical University and 
worked in various fields at Unilever, 
continued her career with Barry Callebaut 
and Nestle, and participated in the event 
as one of the names that balances gender 
equality among employees at Nestle, 
where she worked as the Traditional 
Channel Sales Director. Öztürk made the 
following statement on gender equality 
in the workplace: “In order to increase 
women’s employment, it is necessary 
to get rid of prejudices first. It is also 
important to encourage our women. Again, 
top management needs to believe in this 
business and set a goal for this purpose. 
In other words, while determining the 
goals, women should be supported to 
stay in business life with practices such as 
changing the corporate culture, adapting 
the working environment, flexible working 
conditions, maternity leave and career 
break.”
“IF THE OPPORTUNITY IS GIVEN, 
WOMEN CAN DO EVERY JOB 
MAN CAN”
Henkel Production Systems Manager 
Ayşe Berna Kösem, a female engineer 
at Henkel, explained how she started her 
career as the first and only woman in her 
field and how she has risen over time by 
maintaining her position in the company 
and how she has played an effective role in 
increasing female employee employment 
in the company and the factory today.
“WOMEN SHOULD NOT 
BE LIMITED TO CERTAIN 
PROFESSIONAL GROUPS.”
In another session held with Bilge 
Sergeant, Bahar Toksoy Guidetti and 
Müge Ergül Karaca, it was emphasized 
to the participants that perseverance 
is the brick that leads to success in 

Haber

ODTÜ Verimlilik 
Topluluğu, düzenlediği 
çeşitli etkinliklerle 
özellikle gençlerin sosyal 
ve kişisel gelişimine 
katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır.
METU Productivity Club 
aims to contribute to 
the social and personal 
development of young 
people, with various 
activities it organizes.
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Üniversitesi, The Berlin School of Econo-
mics and Law ve Harvard Business Scho-
ol’da geçiren Bilge Çavuş, profesyonel 
alanda Unilever, McKinsey and Company, 
Rakuten USA markalarında efektif rollerde 
bulunmuş bir yönetici. Çavuş, 2020’nin 
Nisan ayında açtığı Birdiejay markası ile 
kadınların spor yaparken hem şık hem de 
rahat olmasını sağlayan çözümleri stüd-
yodan sokaklara taşıyan bir isim. Etkinliğe 
konuşmacı olarak katılan, Milli Takım for-
ması ile olimpiyat deneyimi yaşamış olan 
Bahar Toksoy Guidetti de kız çocukları-
na gelecekte iyi birer sporcu olmalarının 
ötesinde, hayallerinin peşinden koşan, 
kendi ayakları üzerinde duran, toplumsal 
bilinci yüksek kadınlar olmaları için neler 
yapılabileceği konusunda açıklamalarda 
bulundu. Haziran 2020’de, UNDP Türki-
ye’nin Toplumsal Cinsiyet Savunucusu 
ilan edilen Bahar Toksoy, kurduğu aka-
demi ile dezavantajlı bölgelerden gelen 
çocuklara sağladığı burs imkanı ile fırsat 
eşitliği ilkesine de hizmet etmenin guru-
runu yaşadığını belirtti. Sürdürülebilir mut-
fak anlayışıyla İstanbul’un en özel yeme/
içme mekanlarından birinin mutfak şefi 

olan Müge Ergül Karaca da “Wo-Men Up” 
etkinliğinde mesleğe başladığı ilk yıllarda 
çalıştığı mutfakta tek kadın olmanın zorlu-
ğunu başlangıçta az da olsa yaşadığını, 
zaman zaman diğer çalışanların çuval 
kaldırmak, tezgah çekmek gibi zor işleri 
ona bıraktıklarını ama inandığı yoldan asla 
vazgeçmediğini, bu nedenle herkesin bü-
yük bir kararlılıkla yoluna devam etmesi 
gerektiğini söyledi. Etkinliğin bir diğer ko-
nuğu olan İstanbul Barosu Çocuk ve Ka-
dın Hakları Merkezi Üyesi Avukat Süreyya 
Kardelen Yarlı ise konuşmasında toplum-
sal cinsiyet eşitliğine, kadın cinayetlerine 
ve medyanın olayları aktarma biçimine 
değindi. Kadınlara ve kız çocuklarına yö-
nelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona 
erdirilmesi ve hem özel hayatta hem de iş 
dünyasında eşitliğin sağlanması yönünde 
hareket eden pek çok kuruluşun yanı sıra 
benim de katıldığım ODTÜ Verimlilik Top-
luluğu’nun düzenlemiş olduğu “Wo-Men 
Up” etkinliği, 2015 yılının en çok okunan 
ve büyük ses getiren “Türkiye’de Ensest 
Gerçeği” kitabını da yazarı olan gazeteci 
Büşra Sanay’ın paneliyle sona erdi.

every field. Bilge Çavuş, who spent his 
education life at Boğaziçi University, The 
Berlin School of Economics and Law and 
Harvard Business School, is a manager 
who has played effective roles in Unilever, 
McKinsey and Company, Rakuten USA 
brands in the professional field. Çavuş, is 
a name that brings the solutions that make 
women both stylish and comfortable while 
exercising, from the studio to the streets 
with the Birdiejay brand, which opened 
in April 2020. Bahar Toksoy Guidetti, who 
participated in the event as a speaker 
and experienced the Olympics with the 
national team uniform, gave explanations 
to the girls about what they can do to 
become women who pursue their dreams, 
stand on their own feet and become 
socially conscious women beyond 
being good athletes in the future. In June 
2020, the UNDP Gender Defenders 
of Turkey’s declared Spring Toksoy, 
which also established the principle of 
equal opportunities and scholarships 
that provide services to children from 
disadvantaged areas with the academy 
that had the honor of factors, he said. Müge 
Ergül Karaca, who is the kitchen chef of 
one of the most special eating / drinking 
places in Istanbul with a sustainable 
cuisine approach, also experienced the 
difficulty of being the only woman in the 
kitchen she started working in the “Wo-
Men Up” event at the beginning, and 
from time to time other employees had to 
lift sacks, She said that they left her with 
hard work such as pulling a counter, but 
she never gave up the way she believed, 
so everyone should continue on their way 
with great determination. Another guest 
of the event, Lawyer Süreyya Kardelen 
Yarlı, Member of the Center for Child 
and Women’s Rights of the İstanbul Bar, 
touched on gender equality, femicide and 
the media’s coverage of the events. “Wo-
Men Up” event, like many organizations 
that act to end all forms of discrimination 
against women and girls everywhere and 
to ensure equality both in private life and 
in the business world, organized by METU 
Productivity Club; ended with a panel of 
journalist Büşra Sanay, author of the most 
widely read and tremendous book of 
2015, “Türkiye’de Ensest Gerçeği” (The 
Truth of Incest in Turkey).

News: İdil Akan

İki gün süren “Wo-Men 
Up” etkinliği, gazeteci 

ve yazar Büşra Sanay’ın 
konuşmasıyla sona erdi.

The two-day “Wo-Men Up” 
event ended with a panel 

given by journalist and 
writer Büşra Sanay.

Süreyya Kardelen Yarlı

Müge Ergül Karaca
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Çiftçileri Dönüştüren Kadın
Tülin Akın

The Woman Who Transformed Farmers

Gün Şeftalioğlu: Bize kısaca kendinizi 
tanıtır mısınız?

Tülin Akın: 1982 yılında doğdum. Özün 
Su ve Ekin Rüzgar adında iki kızım var. Şu 
anda kırsal alanı geleceğe taşıyacağına 
inandığım “Akıllı Köy” projesinin başarıya 
ulaşması için Aydın Koçarlı Kasaplar Ma-
hallesi’nde çalışıyorum.

Gün Şeftalioğlu: Sizin için toprak ne 
ifade ediyor?

Tülin Akın: Toprak, gerçek bir mucizedir. 
Tohum ekersiniz size çeşit çeşit ürün verir. 
Fidan dikersiniz büyük bir ağaç olur. Ünlü 
ozanımız Aşık Veysel’in de dediği gibi: 
“Hakkın gizli hazinesi toprakta/Benim sa-
dık yarim kara topraktır.”. 

Röportaj

Gün Şeftalioğlu: Can you briefly 
introduce yourself to us?
Tülin Akın: I was born in 1982. I have 
two daughters named Özün Su and Ekin 
Rüzgar. I am currently working in Aydın 
Koçarlı Kasaplar District for the success of 
the “Smart Village” project, which I believe 
will carry the rural area into the future.
Gün Şeftalioğlu: What does the land 
mean to you?
Tülin Akın: The soil is a true miracle. You 
sow seeds, and it gives you various kinds 
of crops. You plant a sapling, it becomes 
a big tree. As Aşık Veysel said: The hidden 
treasure of God is in the soil / My faithful 
beloved is the black soil.”

Gün Şeftalioğlu, çiftçileri 
dönüştüren kadın olarak 
tanınan Tülin Akın ile 
Aydın’da hayata geçen 
akıllı köyde bir araya geldi.
Gün Şeftalioğlu met Tülin 
Akın, known as the woman 
who transformed farmers, 
in the smart village that 
came to life in Aydın.

G ün Şeftalioğlu, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş. Kurucu Ortağı, 
Vodafone Akıllı Köy Yöneticisi Tülin Akın ile Aydın Koçarlı’da bir araya 
gelerek ülkemizde kırsal alanda teknoloji kullanımı ile verimliliğin, 

karlılığın artmasına ve buna bağlı olarak çiftçilerin yaşam kalitelerinin 
yükselmesine yönelik yaptıkları çalışmaları konuştu.

Tabit Intelligent Agricultural Technologies INC. Co-Founder and Vodafone 
Smart Village Manager Tülin Akın and Aydın Koçarlı came together discuss 
their efforts to increase productivity and profitability through the use of 
technology in rural areas in our country and to increase the quality of life of 
farmers with Gün Şeftalioğlu.

Röportaj / Interview
Gün Şeftalioğlu
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Gün Şeftalioğlu: Bir kadın girişimci ola-
rak siz Aydın’a bağlı Kasaplar Mahalle-
si’nde bir “Akıllı Köy” projesi hayata 
geçirdiniz. Bize “Akıllı Köy” ile ne de-
mek istediğinizi anlatır mısınız?

Tülin Akın: “Akıllı Köy” projemiz için yeni 
nesil bir kırsal yaşam modeli diyebiliriz. 
Biz hayata geçirdiğimiz projelerle ileri 
teknolojinin büyük yatırımcılara sağladığı 
olanakları, kırsalda tarım sektörüyle bu-
luşturuyor ve küçük üreticilerin verim ve 
karlılığının arttırılmasını hedefliyoruz. Böy-
lece çiftçi ailesi teknolojik tarımla buluş-
muş oluyor. 

“BİZLER GÖÇÜ ENGELLEMEK 
VE KÖYDE YAŞAMI CAZİP HALE 
GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ.”

Gün Şeftalioğlu: Sizin çalışmalarınız 
sonucu kurulan Vodafone Çiftçi Kulü-
bü İş Modeli, 2015 yılında Hindistan, 
Gana, Kenya, Yeni Zelanda ve Tanzan-
ya gibi ülkelerde de uygulanmaya baş-
ladı. Avaz dergisi okurlarına Vodafone 
Çiftçi Kulübü İş Modeli’nin ne amaçla 
geliştirildiğini ve bugün hangi aşama-
da olduğunuzu anlatabilir misiniz? 
Tülin Akın: Çiftçinin bilgiye kolay erişebil-
mesi için internet kullanımının yaygınlaş-
masını bekleyemezdik. Bu nedenle bizler 
çiftçilerimizin kullanabileceği bir sistem 
geliştirmeyi düşündük. Bunun için de bir 
operatöre ihtiyaç vardı. Bu nedenle biz 
de Vodafone ile işbirliği yaptık. Vodafone 
Akıllı Köy projesinin amacı; tarımda ve 
hayvancılıkta teknolojiyi küçük çiftçi aile-
sinin de kullanabileceğini göstermek, bu-
nun yaygınlaşmasını sağlamak. Eğer çiftçi 
ailesine teknolojiyi aktarırsak geleceğimizi 
kurtaracağımızı, göçü bir nebze engelle-
yebileceğimizi düşünüyoruz. Bu proje 
sayesinde bugün çocuklar köyde robot 
yapıyor, kodlama öğreniyor. 

Interview: Gün Şeftalioğlu

Gün Şeftalioğlu: As a woman 
entrepreneur, you have implemented a 
“Smart Village” project in the Kasaplar 
Neighborhood of Aydın. Can you tell 
us what you mean by “Smart Village”?

Tülin Akın: We can say that our “Smart 
Village” project is a new generation of rural 
life model. We aim to increase the efficiency 
and profitability of small producers by 
combining the opportunities provided by 
advanced technology to large investors 
with rural agriculture sector through the 
projects we have implemented. Thus, 
the farmer family meets technological 
agriculture.
“WE ARE WORKING TO CURB 
IMMIGRATION AND MAKE LIFE IN 
THE VILLAGE ATTRACTIVE.”
Gün Şeftalioğlu: Vodafone Farmers 
Club Business Model, established 
as a result of your work, started to 
be implemented in countries such as 
India, Ghana, Kenya, New Zealand 
and Tanzania in 2015. Can you tell 
the readers of Avaz magazine what 
the Vodafone Farmers Club Business 
Model was developed for and what 
stage are you at today?

Tülin Akın: We could not wait for the 
spread of internet usage for farmers to 
have easy access to information. So 
we thought about developing a system 
that our farmers could use. For that, an 
operator was needed. That is why we have 
collaborated with Vodafone. The aim of the 
Vodafone Smart Village project is to show 
that a small family of farmers can use 
the technology in agriculture and animal 
breeding. If we transfer technology to the 
farmer family, we think we can save our 
future, prevent migration a little bit. Thanks 
to this project, today children are making 
robots in the village, learning coding.

Tabit Kurucu Ortağı 
ve Vodafone Akıllı Köy 

Yöneticisi Tülin Akın, 
çiftçileri teknoloji 

hakkında bilgilendirmeyi 
amaçladıklarını belirterek, 

dünyada ve Türkiye’de 
yapılan uygulamaların 

aktarıldığını söyledi.
Tabit Co-Founder and 

Vodafone Smart Village 
Manager Tülin Akın 

said that their aim is to 
inform farmers about 

the technology, stating 
that the appliances in the 

world and in Turkey are 
transferred.
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Belki de geleceğin tarım makinelerini, 
sensörlerini onlar tasarlayacak. Evet, bi-
zim bu projelerimiz uluslararası birçok 
ödül aldı ve bazı ülkelerde de uygulan-
maya başladı. Böyle başarılı bir iş modeli 
oluşturmaktan son derece mutlu olduğu-
mu belirtmek isterim. Tabit’in yaptığı tüm 
bu çalışmalar üstelik üniversitelerde örnek 
çalışma olarak gösterilmektedir.

“GENÇ GİRİŞİMCİ ÇİFTÇİLER 
OLUŞTURMAK İÇİN BİR MESLEK 
OKULU KURMA ÇALIŞMAMIZ 
DEVAM EDİYOR.”

Gün Şeftalioğlu: Çiftçileri teknolojiyle 
buluşturarak kırsalda dijital dönüşümü 
gerçekleştirmek amacıyla çeşitli çalış-
malar yapıyorsunuz. Basında sizinle 
ilgili bir haberde Tarım ve Teknoloji 
Koleji kurmayı hedeflediğiniz yazıyor-
du. Bu konudaki çalışmalarınız hangi 
aşamada?

Tülin Akın: Evet, hedeflerimiz arasında 
bir de Tarım Teknolojileri Koleji kurmak 
bulunuyor. Bizler okulun yerini tespit edip 
çiftçi çocukların burslu okuyabileceği bir 
sistem geliştirmeyi düşünüyoruz. Aslında 
daha planlama aşamasındayız. İlk olarak 
okulla ilgili içerik bölümlerini hazırladık. 
Bundan sonrasında okulun kurulacağı yer 
belirlenecek ve inşaatına başlanacak. 

Gün Şeftalioğlu: Siz ayrıca özel bir çift-
çi bilgisayarı yazılımının üretilmesine 
de öncülük ettiniz. Bugün çiftçilerimiz 
arasında bu programı kullananların sa-
yısı ortalama nedir?

Tülin Akın: Bizler Intel’in desteklediği, 
okuma yazma bilen herkesin kullanabile-
ceği ve bilgi, iletişim, pazarlama gibi ko-
nularda ihtiyacı olan herkesin uzmanlara 
soru sorabildiği özel bir çiftçi bilgisayarı 
yazılımının üretilmesini sağladık. Bugün 
yaklaşık bir milyon 600 bin çiftçi ve aile-
si bu bilgi ve hizmetten yararlanmaktadır. 
Yani akıllı telefonların kullanımın artmasıy-

Perhaps they will design the agricultural 
machinery, the sensors of the future. 
Yes, our projects have received many 
international awards and have started to 
be implemented in some countries. I would 
like to state that I am extremely happy to 
build such a successful business model. 
All of these works by Tabit are also shown 
as case studies in universities.
“OUR EFFORTS TO 
ESTABLISH A VOCATIONAL 
SCHOOL TO CREATE YOUNG 
ENTREPRENEURIAL FARMERS 
ARE ONGOING.”
Gün Şeftalioğlu: By bringing farmers 
together with technology, you are 
doing various activities in order to 
realize digital transformation in the 
countryside. There was a report in the 
press about you that you were aiming 
to establish colleges of Agriculture 
and Technology. At what stage are you 
working on this?
Tülin Akın: Yes, among our goals is 
to establish a College of Agricultural 
Technologies. We are thinking of locating 
the school and developing a system where 
farm children can study with scholarships. 
Actually, we’re still in the planning phase. 
First, we prepared the school content 
sections. After that, the place where 
the school will be established will be 
determined and construction will begin.
Gün Şeftalioğlu: You also pioneered the 
production of a special farmer computer 
software. What is the average number 
of farmers using this program today?
Tülin Akın: We have produced a special 
farmer’s computer software that is 
supported by Intel, which can be used 
by anyone who can read and write, and 
where anyone who needs information, 
communication and marketing can ask 
questions to experts. Today, approximately 
1 million 600 thousand farmers and their 

“Çiftçilik özenilecek, güzel 
bir iştir” diyen Tülin Akın, 
Tarım ve Teknoloji Kolejleri 
kurmayı hedefliyor.
“Farming is a beautiful 
business to be desired” 
says Tülin Akın, aims 
to establish colleges 
of Agriculture and 
Technology.

Türk çiftçisi “Vodafone 
Çiftçi Kulübü” projesi 
sayesinde, kendisi için 
faydalı bilgilere en kısa 
sürede kişisel olarak 
ulaşıp, bilgilendiği gibi, 
çiftçilik faaliyetini daha 
verimli, etkin ve sağlıklı 
yapıyor.
Thanks to the “Vodafone 
Farmers Club” project, 
Turkish farmers 
reach personally 
useful information for 
themselves as soon as 
possible, as informed, 
making the farming 
activity more efficient, 
effective and healthy.

Röportaj
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la Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması da daha 
çok çiftçi tarafından kullanılır oldu.

“BİZLER KIRSAL ALANDA 
SU BİLİNCİ VE TRAKTÖR 
RÖMORKLARININ SEBEP 
OLDUĞU KAZALARI ÖNLEMEK 
AMACIYLA İKİ PROJEYİ HAYATA 
GEÇİRDİK.”

Gün Şeftalioğlu: Sizin yürüttüğünüz 
projeler arasında kırsal alanda su bi-
lincini geliştirme ve traktör kazalarını 
önleme de bulunuyor. Bu sosyal sos-
yal sorumluluk projelerini hayata nasıl 
geçiriyorsunuz?

Tülin Akın: Bizler kırsal alanda su bilin-
cini geliştirmek ve traktör kazalarını ön-
lemek amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk 
projelerine imza attık. Bugün dünyada su-
yun yüzde 68’i, Türkiye’de ise yüzde 72’si 
tarımda kullanılıyor. Bu nedenle doğru su 
yönetimi için çiftçinin bilinçlendirilmesi 
gerekiyor. Çiftçiyi su kullanımı konusunda 
bilinçlendirmek amacıyla 1500 köyü kap-
sayan il ve ilçede Tabit, Tarım Sigortaları 
Vakfı, Tarım Akademisi ve Vodafone Çiftçi 
Kulübü işbirliği ile “Tarımda Verimlilik Eği-
timi” kapsamında “Kırsal Alanda Su Bilinci 
Projesi” konulu eğitim toplantısını hayata 
geçirdik. Tarımda su tüketimi konusunda 
bilinç yaratmayı hedefleyen seminerler-
de Tarım Sigortaları Vakfı Müdürü Tanfer 
Dinler konuşmacı olarak yer aldı. Düzen-
lenen toplantılarda çiftçilerimize gelecek 
yüzyılın en önemli sorunun su olacağı, su 
kaynaklarının daha verimli ve bilinçli kul-
lanılması gerektiği ve tarımda sulamanın 
en verimli yolunun damla sulama olduğu 
anlatıldı. Bu çalışmaların hemen ardından 
da traktör kazalarını önleme konusunda 
çiftçimizi bilinçlendirmek için yeni bir ça-
lışma başlattık. Çünkü ülkemizde traktör 
kazalarının reflektör kullanılmadığı için ya-
şandığını fark ettik.

families benefit from this information and 
service. So with the increase in use of 
smartphones, the Tabit Smart Farmer App 
also became more used by farmers.
“WE HAVE IMPLEMENTED 
TWO PROJECTS IN ORDER TO 
PREVENT ACCIDENTS CAUSED 
BY TRACTOR TRAILERS PARKED 
ON ROADSIDES OR WITHOUT 
WARNING SIGNS IN TRAFFIC 
WITH THE TRAINING MEETING 
ON” WATER AWARENESS IN 
RURAL AREAS”.”
Gün Şeftalioğlu: The projects you carry 
out include improving water awareness 
in rural areas and preventing tractor 
accidents. How do you implement 
these social responsibility projects?
Tülin Akın: We have undertaken various 
social responsibility projects in order to 
improve water awareness in rural areas 
and to prevent tractor accidents. Today, 
68 percent of water in the world and 72 
percent in Turkey is used in agriculture. 
For this reason, the farmer needs to raise 
awareness for proper water management. 
In order to raise awareness about the use 
of water for farmers, we organized the 
training meeting on “Water Awareness 
Project in Rural Areas” within the scope 
of “Productivity Education in Agriculture” 
in cooperation with Tabit, Agricultural 
Insurance Foundation, Agricultural 
Academy and Vodafone Farmers Club in 
the province and district covering 1500 
villages. Tanfer Dinler, Director of the 
Agricultural Insurance Foundation, was a 
speaker at the seminars aimed at creating 
awareness about water consumption in 
agriculture. The most important problem 
of the next century will be water, water 
resources should be used more efficiently 
and consciously and the most efficient 
way of irrigation in agriculture is drip 
irrigation was told to our farmers in the 
meetings held. 

“Çiftçi Bilgisayarı” adlı 
bilgisayar, Tabit içeriği 
ve tarimsalpazarlama.

com pazar desteği olan 
özel bir program yüklü 

olarak Intel’in desteği ile 
Arçelik tarafından Grundig 

markasıyla piyasaya 
sürülmüştür.

“Farmer computer” 
computer, Tabit content 
and tarimsalpazarlama.
com a special program 

with market support was 
installed and launched by 
Arçelik as Grundig brand 

with Intel’s support.

Interview: Gün Şeftalioğlu
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“Reflektör Tak Kazaları Önle, Yola Sağlam 
Çık!” sloganıyla başlattığımız projemizin 
amacı, yol kenarlarında park etmiş ya da 
trafikte seyreden uyarı levhasız traktör 
römorklarının sebep olduğu kazaları 
önlemektir. 

Gün Şeftalioğlu: Son olarak Avaz dergi-
si okurlarına neler söylemek istersiniz?

Tülin Akın: Bizler Tabit Akıllı Tarım Tek-
nolojileri çalışanları olarak halen kırsalda 
yaşam kalitesinin artması, sürdürülebilir 
ekonomik güçlenmenin sağlanması, çift-
çilerin ve ailelerinin sosyal gelişimlerinin 
hızlandırılması amacıyla farklı projeler ge-
liştirmeye devam etmeyi planlıyoruz. Bu 
projelerle de 5 yıl içinde 742 bin çiftçiyi 
“Tarım 4.0” teknolojileri ile buluşturmayı ve 
tarımda verimliliği 15 milyar TL arttırmayı 
hedeflediğimizi söyleyebilirim. 

Gün Şeftalioğlu: Tülin Hanım, bu güzel 
söyleşi için size çok teşekkür ederim. 
Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyo-
rum.

Tülin Akın: Sevgili Gün, ben de sana İs-
tanbul’dan gelerek bu söyleşiyi benimle 
yaptığın ve farkındalık yaratmadaki katkın 
nedeniyle çok teşekkür ediyorum.

Soon after these studies, we started a new 
study to raise awareness of our farmers 
about preventing tractor accidents. 
Because we realized that tractor accidents 
happen in our country because the 
reflector is not used. “Put On A Reflector, 
Prevent Accidents, Get On The Road!” the 
aim of our project, which we started with 
the slogan, is to prevent accidents caused 
by tractor trailers parked on roadsides or 
without warning signs in traffic.
Gün Şeftalioğlu: Finally, what would 
you like to say to the readers of Avaz 
magazine?
Tülin Akın: As Tabit smart agricultural 
technologies employees, We are still 
planning to continue to develop different 
projects in order to improve the quality 
of life in the countryside, to achieve 
sustainable economic empowerment, 
and to accelerate the social development 
of farmers and their families. With these 
projects, I can say that we aim to bring 
742 thousand farmers together with 
“Agriculture 4.0” technologies within 5 
years and to increase productivity in 
agriculture by 15 billion TL.
Gün Şeftalioğlu: Mrs. Tülin, thank you 
very much for this beautiful interview. I 
wish you ease in your work.
Tülin Akın: Dear Gün, I would like to 
thank you very much for coming from 
İstanbul and for your contribution to raising 
awareness.

Dünyanın “İlk Akıllı 
Merası” Aydın Koçarlı’da 
bulunuyor.
The World’s “First 
Intelligent Pasture” is 
located in Aydın Koçarlı.

Röportaj

“BİZLER ÇİFTÇİMİZİ 
“TARIM 4.0” 
TEKNOLOJİLERİ 
İLE BULUŞTURMAK 
VE TARIMDA 
VERİMLİLİĞİ 
ARTTIRMAK İÇİN 
ÇALIŞMALARIMIZA 
DEVAM EDİYORUZ.”
“WE CONTINUE OUR 
EFFORTS TO BRING 
OUR FARMERS 
TOGETHER WITH 
“AGRICULTURE 4.0” 
TECHNOLOGIES 
AND TO INCREASE 
PRODUCTIVITY IN 
AGRICULTURE.”

TÜLİN AKIN KİMDİR?

Yaklaşık bir buçuk milyon çiftçiye ulaşan 
organizasyonlarla Türkiye’de bilgiye, ileti-
şime ve teknolojiye uzak olan çiftçiyi, bi-
lişime yaklaştırmaya ve başarıya ulaşan 
projelerini dünyadaki çiftçilerin hizmetine 
sunmak için çalışmaya devam eden Ta-
bit’in kurucu ortağıdır. Akdeniz Üniversi-
tesi Tarımsal Pazarlama Bölümü, Anado-
lu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu 
olan Tülin Akın, 2012’de Boğaziçi Üni-
versitesinde MBA yapmıştır. 2018 yılında 
da Davos’ta dünyanın en başarılı sosyal 
girişimcisi seçilmiştir.

WHO IS TÜLİN AKIN?
She is the co-founder of Tabit, which 
continues to work with organizations 
that reach about one and a half million 
farmers, to bring the farmer who is far 
from knowledge, communication and 
technology in Turkey closer to it and to 
serve the farmers of the world with its 
successful projects. Tülin Akın graduated 
from Akdeniz University, Department of 
Agricultural Marketing, Anadolu University, 
Faculty of Business Administration in 
2009 and received an MBA from Boğaziçi 
University in 2012. She was also named 
the world’s most successful social 
entrepreneur in Davos in 2018.
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Hidden Paradise in the Middle of İstanbul
Atatürk’s Urban Forest

İstanbul’un Ortasındaki Saklı Cennet
Atatürk Kent Ormanı 

Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip İstan-
bul’da, vatandaşların rahatça dolaşabile-
cekleri, rahat nefes alabilecekleri yerlerin 
önemi günden güne artıyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 
atıl halde bulunan yeşil alanların ken-
te kazandırılması yolundaki faaliyetleri 
de hız kesmeden devam ediyor. İlk etap 
çalışmaların 19 Mayıs 2020, ikinci etap 
çalışmaların da 10 Kasım 2020 tarihinde 
tamamlandığı Hacıosman Korusu, Atatürk 
Kent Ormanı adıyla İstanbulluların ziyare-
tine açıldı.

BİR MİLYON METREKARELİK 
YEŞİL ALAN

Atatürk Kent Ormanı, korunmuş doğal 
ekosistemi ile bitki ve hayvan türleri açı-
sından İstanbul için büyük değer taşıyor. 
Kuş türleri açısından önemi büyük olan 
yeşil alanda, önce yürüyüş güzergahla-
rında yol yüzeyine odaklanılarak güvenli-
ği ve alanın diğer sakinlerinin rahatlığını 
sağlayacak aydınlatma tasarımı gerçek-
leştirildi. Bir milyon metrekarelik korunun 
üçte ikisi koruma altına alınarak yaban 
hayvanlarının yaşam alanına müdahale-
den kaçınıldı. Özenle korunan orman do-
kusu sayesinde, Atatürk Kent Ormanı’nda 

In İstanbul, which has a population of 
approximately 16 million, the importance 
of places where citizens can move around 
and breathe comfortably is increasing 
day by day. The activities of Metropolitan 
Mayor Ekrem İmamoğlu to bring idle green 
areas to the city continue. Hacıosman 
Grove, where the first stage works were 
completed on May 19, 2020 and the 
second stage works were completed on 
November 10, 2020, was opened to the 
visitors of İstanbul under the name of 
Atatürk Kent Ormanı (Atatürk’s Urban 
Forest).
1 MILLION SQUARE OF GREEN 
AREA
Atatürk’s Urban Forest is of great value for 
İstanbul in terms of its protected natural 
ecosystem and plant and animal species. 
In the green area, which is of great 
importance for bird species, the lighting 
design was carried out to ensure safety 
and the comfort of other residents of the 
area by focusing on the road surface 
on walking routes. Two-thirds of the one 
million square meter grove was taken 
under protection, avoiding interference 
with the habitat of wild animals. Thanks to 
the carefully preserved forest texture, the 

H acıosman Korusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park, Bahçe 
ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından düzenlenerek Atatürk Kent 
Ormanı olarak hizmete açıldı.

Hacıosman Grove was organized by the İstanbul Metropolitan Municipality (İBB) 
Park, Garden and Green Areas Department and opened as the Atatürk’s Urban 
Forest.

Kent içinde korunmuş 
doğal hayatıyla dikkat 

çeken ve doğayı ve yeşili 
sevenlerin kısa sürede 
ilgi odağı haline gelen 

Atatürk Kent Ormanı’na, 
toplu taşıma araçlarını 

kullanarak ulaşmak 
mümkün.

It is possible to reach the 
Atatürk’s Urban Forest, 

which attracts attention 
with its preserved natural 

life in the city and has 
become the center of 

attention for those 
who love nature and 

green, by using public 
transportation vehicles.

News

Kaynak / Source
İBB Basın Bülteni

IMM Press Bulletin

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 25 / JULY 2021 / 41



kullanıcıların, harita yardımı ile yön bulma-
yı içeren ve zamana karşı yapılan oryanti-
ring gibi sportif faaliyetleri gerçekleştirir-
ken aynı zamanda, bitki ve hayvan türleri 
hakkında bilgi edinebilmeleri de sağlandı. 
Tüm çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 
Kasım 2020’de gerçekleştirilen Atatürk 
Kent Ormanı’nın açılışında İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu: “Atatürk Kent Ormanı 
ile toplumun, sağlıklı bir ortamda bir ara-
da olabileceği ve sağlığını koruyabileceği 
bir ortamı da güzel İstanbul’umuza hedi-
ye etmenin gururunu yaşıyoruz. 16 milyon 
insanımızın mutluluğu için bunları yapıyo-
ruz. Burası kentin, Kuzey Ormanları’nın bir 
parçası niteliğinde. Tümüyle titiz, hassas, 
tüm doğallığını koruyan şekliyle burayı 
kentimize kazandırdık. Tabii kazandırmak 
yetmiyor; korumak, geliştirmek ve yaşat-
mak gerekiyor.” dedi. Göçmen kuşların 
yoğunlukla bulunduğu Atatürk Kent Or-
manı hakkında bilgi veren İBB Park Bah-
çe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. 
Yasin Çağatay Seçkin de koruma altına 
alınan bölüm ve bunun doğaya etkisi hak-
kında şu açıklamayı yaptı: “Atatürk Kent 
Ormanı’nın üçte ikilik bölümünü koruma 
altına alarak insan müdahalesinden uzak 
bıraktık. Burası, göçmen kuşların beslene-
bildiği ve göç güzergahında mola vererek 
güç topladığı noktalardan. Aynı zamanda, 
yaban hayatının, insan ile birlikte kedi, kö-
pek ve karga gibi kent yaşamına adapte 
olmuş türlerin baskısından uzak kaldığı 
ve saklandığı bir yerde. Bizim en önemli 
mücadelelerimizden biri de yarattığımız 
ayak izinin, buradaki doğal yaşama zarar 
verecek seviyeye ulaşmaması. Bunu koru-
yabilirsek, mevcut yaban hayatını ve biyo-
çeşitliliği de korumuş olacağız.”

İstanbulluların ailece yürüyüş yapabilece-
ği Sarıyer’deki Atatürk Kent Ormanı’nda, 
Hacıosman ile Derbent arasında ardışık 
biçimde dizilmiş iki doğal gölet (Büyük 
Gölet, Küçük Gölet) ve Büyük Gölet’in he-
men yanında Vadidibi Göleti diye adlandı-
rılan bir de küçük gölet bulunuyor. Ayrıca 
park içinde Tarihi Karakol Binası ile Boğa-
ziçi İmar Müdürlüğü hizmet veriyor.

users in the Atatürk Urban Forest were 
provided with information about the plant 
and animal species while carrying out 
sportive activities such as orienteering 
against time with the help of a map. At 
the opening of the Atatürk’s Urban Forest, 
which was held on November 10, 2020 
with the completion of all its work, IMM 
President Ekrem İmamoğlu said: “We are 
proud to present our beautiful İstanbul with 
Atatürk’s Urban Forest, an environment 
where society can coexist in a healthy 
environment and protect its health. We 
are doing these for the happiness of our 
16 million people. This place is a part of 
the city, the Northern Forests. We brought 
this place to our city with its completely 
meticulous, sensitive and natural form. 
Of course, it is not enough to earn; it is 
necessary to protect, develop and keep 
alive.” said. Providing information about 
the Atatürk Urban Forest, where migratory 
birds are abundant, IMM Park Garden 
and Green Areas Department Head 
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin made the 
following statement about the section 
under protection and its impact on nature: 
“We kept two thirds of the Atatürk Urban 
Forest under protection and kept it away 
from human intervention. This is one of 
the places where migratory birds can feed 
and gain strength by taking a break on the 
migration route. At the same time, it is a 
place where wildlife is kept away from the 
pressure of species that have adapted to 
urban life such as cats, dogs and crows 
along with humans. One of our most 
important struggles is that the footprint 
we create does not reach a level that will 
harm the natural life here. If we can protect 
this, we will also preserve existing wildlife 
and biodiversity. “

In the Atatürk’s Urban Forest in Sarıyer, 
where İstanbul residents can walk with 
their families, there are two natural ponds 
(Big Pond, Small Pond) lined up in a row 
between Hacıosman and Derbent and a 
small pond called Vadidibi Pond, right next 
to the Big Pond. In addition, the Historical 
Police Station and the Bosphorus Zoning 
Directorate serve in the park. 

Atatürk Kent Ormanı’ndaki 
“Atatürk ve Çocuklar” 
heykeli.
The statue of “Atatürk and 
Children” in the Atatürk’s 
Urban Forest.

Seyir Terası’ndan Büyük 
Gölet’e inen ahşap 
basamaklı yol.
The wooden stepped 
road descending from the 
Observation Terrace to the 
Big Pond.

Büyük Gölet
Big Pond

Haber

42 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 25 / TEMMUZ 2021



Amateur Radio Receivers Saving Lives at 
Disaster

Afet Anında Hayat Kurtaran Amatör 
Telsizciler

Mehmet Kaan Ersan: Aziz Bey, siz Ba-
kanlar Kurulu kararı ile kamu yararına 
çalışan TRAC-Türkiye Radyo Amatör-
leri Cemiyeti’nin Genel Başkanısınız. 
Öncelikle Avaz dergisi okurlarına bu 
derneğin kuruluş amacını ve bugünkü 
faaliyet alanını anlatır mısınız?

Aziz Şasa: Avaz dergisinin değerli okuyu-
cularını selamlayarak sözlerime başlamak 
isterim. Kısa adı TRAC olan Türkiye Rad-
yo Amatörleri Cemiyeti 1962 yılında ama-
tör telsizciliği ülkemizde yaygınlaştırmak 
ve bu alanda çalışmalar yapmak amacıy-
la kurulmuştur. TRAC’ın kurulduğu yılda, 
1937’den beri yürürlükte olan 3222 sayılı 
yasa her türlü telsiz haberleşmesini izne 
bağlamaktaydı. Bu izinler o dönemlerde 
birçok kamu kurumuna bile verilmediği 
gibi Radyo Amatörlerine de verilmemek-
teydi. Hal böyle olunca TRAC iki konuya 
odaklandı: Bunların ilki eğitim oldu ve bu 
hedefe yönelik olarak tümüyle gönüllü bir 
yazar kadrosuyla ülkemizin ilk ve uzun 
süre için tek elektronik dergisi olan “TRAC 
Mecmuası”nı yayımlandı. 

Mehmet Kaan Ersan: Dear Sir, You are 
working in the public interest by the 
Council of Ministers, general president 
of the TRAC-Turkey Association Radio 
Amateurs. First of all, could you tell 
the Avaz magazine’s readers about the 
foundation of this association and its 
current field of activity?
Aziz Şasa: I would like to start by greeting 
the dear readers of Avaz Magazine. 
Radio Amateur Society of Turkey was 
established in 1962 in order to spread 
radio amateurism in our country and 
to conduct studies in this field. In the 
year TRAC was established, the law 
numbered 3222, which has been in effect 
since 1937, allowed all kinds of wireless 
communication. These permissions were 
not even given to many public institutions 
at that time, nor were they given to Radio 
Amateurs. As such, TRAC focused on 
two issues: The first of these was training 
and the first and only electronic magazine 
of our country for a long time, “TRAC 
Magazine” was published with a volunteer 
staff for this purpose. 

Interview: Mehmet Kaan Ersan

Ü lkemizde afetler ve acil durumlar söz konusu olduğunda haberleşme 
alanında hizmete ilk koşan gönüllü kuruluşlardan biri Türkiye Radyo 
Amatörleri Cemiyeti’dir. Mehmet Kaan Ersan da kısa adı TRAC olan 

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti’nin Genel Başkanı Aziz Şasa ile Radyo 
Amatörlüğünü tanıtmak amacıyla bir söyleşi gerçekleştirdi.

In our country, disaster and emergency services volunteer organization that 
runs one of the first in the field of communications is the case of Turkey Radio 
Amateurs Society. Mehmet Kaan Ersan, held an interview with Aziz Şasa, Radio 
Amateur Society of Turkey’s President to promote the Amateur Radio. 

Aziz Şasa
Türkiye Radyo Amatörleri 

Cemiyeti Genel Başkanı
Turkey Radio Amateurs 

Society General President

Röportaj / Interview
Mehmet Kaan Ersan
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Bu şekilde hem temel elektronik bilgisi ol-
dukça büyük bir kitleye 1964-1986 yılları 
arasında ulaştırıldı, hem de Radyo Ama-
törlüğü tanıtıldı. İkinci odak noktası ise 
yasa değişikliği girişimi konusunda oldu. 
Milli Savunma Bakanlığı ve Elektrik Mü-
hendisleri Odası ile işbirliği içinde iki kez 
yasa taslağı hazırlanıp, TBMM’ye iletildi. 
Her seferinde taslak bütün komisyonlar-
dan geçti, ancak Genel Kurul gündemi-
ne alınmadı. 1983 yılında, Avustralya’da 
“Radyo Amatörlüğünün 80. Yılı”nın kut-
landığı günlerde, ülkemizde 2813 sayılı 
Telsiz Kanunu kabul edildi ve bu yasanın 
12. maddesinde Amatör Telsizciliğe (Rad-
yo Amatörlüğüne) ismen atıfta bulunuldu. 
Böylece ülkemizde Radyo Amatörlüğü-
nün resmen başlaması mümkün kılındı. Bu 
maddenin gerekçesi olarak da “bu haber-
leşme servisinin olağanüstü durumlarda 
haberleşmenin temini babındaki önemli 
katkıları” Meclis tutanaklarında ifade edil-
di. Başka bir deyişle, Radyo Amatörlüğü-
nün ülkemizde serbest bırakılışı büyük 
deprem riskine sahip bir coğrafyada yer 
almamızın bilinciyle, böyle durumlarda 
topluma kritik bir haberleşme kaynağı-
nı sağlama hedefiyle yasama organınca 
gerçekleştirildi. TRAC mensupları da uzun 
süredir yaşanan özlemin sona ermesinin 
bu beklenti sayesinde mümkün olduğu-
nun bilinciyle, bir anlamda minnet borcu 
ödemek için dört elle afet haberleşmesi-
ne odaklandılar. 1986 yılında bu yöndeki 
ilk girişimden sonuç alınamasa bile gay-
retler sürdürüldü. 1990 yılında yolumuzun 
duyarlı ve bilinçli bir kamu görevlisiyle ke-
sişmesi sayesinde gerek Telsiz Yasası’nın, 
gerekse Sivil Savunma Yasası’nın öngörü-
lerini ilk kez tanıştırmış da olduk. Konuyla 
ilgili ayrıntılı bilgilere okurlarımız https://
trac.org.tr/haber/sivil-savunma-gonullulu-
gunun-ulkemizde-baslangicinin-30-yil-do-
numu, https://trac.org.tr/haber/17-agustos 
-depreminin-20-yil-donumu ve https://trac.
org.tr/hakkimizda/genel-tarihce link ad-
reslerinden ulaşabilirler.

In this way, basic electronic knowledge 
was delivered to a large audience between 
1964-1986 and Radio Amateurism was 
introduced. The second focus was on 
the law change initiative. The draft law 
was prepared twice in cooperation with 
the Ministry of National Defense and the 
Chamber of Electrical Engineers and 
submitted to the Turkish Grand National 
Assembly. Both times the draft passed 
through all commissions, but was not put 
on the agenda of the General Assembly. 
Finally, in 1983, on the days when the 
“80th Anniversary of Radio Amateur” was 
celebrated in Australia, the Radio Law 
No. 2813 was adopted in our country 
and in the 12th article of this law, Amateur 
Radio (Radio Amateur) was referred to 
by name. Thus, it was made possible 
for Radio Amateur to officially start in 
our country. As the justification of this 
article, “The important contributions of 
this communication service in providing 
communication in extraordinary situations” 
were expressed in the official reports of the 
Assembly. In other words, the release of 
Radio Amateur in our country was carried 
out by the legislature, with the awareness 
of our location in a geography with great 
earthquake risk, with the aim of providing 
a critical communication resource to the 
society in such situations. The members 
of TRAC also focused on four-handed 
disaster communication in order to pay 
the debt of gratitude, with the awareness 
that long-standing longing could come to 
an end thanks to this expectation. Even 
though the first attempt in this direction 
failed in 1986, efforts continued. In 1990, 
thanks to the crossing of our path with a 
sensitive and conscious public official, 
we introduced the predictions of both the 
Radio Law and the Civil Defense Law for 
the first time. Our readers have detailed 
information on the subject, https://trac.org.
tr/haber/sivil-savunma-gonullulugunun-
ulkemizde-baslangicinin-30-yil-donumu, 
https://trac.org.tr/haber/17-agustos-
depreminin-20-yil-donumu and https://
trac.org.tr/hakkimizda/genel-tarihce links. 

Röportaj

ITU Genel Kurulu-Soldan 
sağa ITU Delegesi Hans 
Zimmermann-ortada 
Yunan Delegesi Takis, 
sağda Aziz Şasa
ITU General Assembly - 
Left to right, ITU Delegate 
Hans Zimmermann - in the 
middle, Greek Delegate 
Takis, on the right, Aziz 
Şasa

Pakistan Keşmir Depremi 
(2005)- Soldan ikinci 
TRAC Gönüllüsü Uluçali 
Atam, Pakistanlı Radyo 
Amatörleri ve gönüllüler 
arasında 
Pakistan Kashmir 
Earthquake (2005) - 
Second from left, TRAC 
Volunteer Uluçalı Atam, 
Between Pakistani Radio 
Amateurs and volunteers
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“RADYO AMATÖRLÜĞÜNE GÖNÜL VEREN 
AKADEMİSYEN EŞREF ADALI İLE TANIŞTIK-
TAN SONRA CEMİYETE ÜYE OLDUM.”

Mehmet Kaan Ersan: Bugün Genel Başkanlığını yap-
tığınız Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ile siz ne 
zaman tanıştınız? Ne zamandan beri bu dernekte ça-
lışıyorsunuz?

Aziz Şasa: Bu cemiyet ile ilk tanışmam, lise yıllarında, 
1960’lı yılların sonunda bazı aktif üyeler üzerinden oldu. 
O dönemde Radyo Amatörlüğüne izin verilmemekle bir-
likte gayriresmi, bireysel çalışmalar yapılmaktaydı. Ben 
o dönemde “Dinleme Amatörlüğü-SWL” dalında faal-
dim. Dernekle fiili bağım 1983 yılında, bir Pazar günü 
20 metre bandında dinleme yaparken tesadüfen rast-
ladığım Türkçe yürütülen yoğun bir trafik sonrasında 
başladı. 60’lı yıllardaki irtibatlarımda sıkça duyduğum 
bir isim; Eşref Adalı ile tanıştım. Kendisinin İstanbul Tek-
nik Üniversitesinde akademisyen olduğunu biliyordum. 
Ona ulaşıp TRAC’ın adresini öğrendim ve TRAC lokaline 
gittim. Sözünü ettiğim Pazar günü duyduğum amatörle-
ri de orada şahsen tanıdım. TRAC’a üyeliğim böylece 
başlamış oldu.

“AMATÖRLÜK, BİR EYLEMİ SEVDİĞİMİZ İÇİN 
YAPMAKTIR.”

Mehmet Kaan Ersan: Amatör Telsizcilik (Amatör 
Radyoculuk) nedir? Buradaki “amatör” sözcüğü ile 
ne kastediliyor?

Aziz Şasa: Bu noktada öncelikle Radyo Amatörlüğünün 
uluslararası tarifine kısaca değinmekte yarar görüyo-
rum: “Bireylerin radyo (telsiz) haberleşmesi konusunda 
kendilerini geliştirme ve araştırmalar amacıyla deneysel 
ve gayriticari haberleşme etkinlikleri yürüttükleri haber-
leşme servisi” (ITU Radio Regulations). Bir noktada 
“amatör” kelimesinin yarattığı yanlış anlamaya da işaret 
etmek isterim: “Amatör” bir eylemi sevdiği için, duyduğu 
meraktan dolayı yapan kişi, “profesyonel” ise bir faaliyeti 
ticari (maddi) kazanç için yapan kişidir. Olimpiyatlarda 
yarışanlar amatör sporculardır. İşini kötü yapan kişi ama-
tör değil, kötü bir profesyoneldir.

“TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ 
CEMİYETİ’NİN KAMU HİZMETLERİ ÖN 
PLANA ÇIKSA BİLE, SPORTİF VE EĞİTSEL 
YÖNLERİ DE BULUNUYOR.”

Mehmet Kaan Ersan: TRAC’ın, ülkemizde afetler ve 
acil durumlar konusunda hizmet veren ilk gönüllü 
kuruluş olduğunu biliyoruz. Ülkemiz bir deprem ül-
kesi ve sık sık yaşanılan depremlerde sizler en hızlı 
iletişimi sağlayan dernek gönüllüleriyle birlikte he-
men harekete geçiyorsunuz. Bugüne kadar deprem-
ler dışında hangi hizmetleriniz oldu? 

Aziz Şasa: Her ne kadar TRAC’ın kamu hizmetleri ön 
plana çıksa bile, Radyo Amatörlüğünün Sportif ve Eğit-
sel yönleri de işlendi. 

“I BECAME A MEMBER OF THE COMMUITY 
AFTER MEETING WITH THE ACADEMICIAN 
EŞREF ADALI, WHO SET HIS HEART ON BEING 
A RADIO AMATEUR.”
Mehmet Kaan Ersan: When did you meet the 
Radio Amateurs Association, of which you preside 
today? Since when have you been working in this 
association?
Aziz Şasa: My first acquaintance with this association 
was through some active members in the late 1960s, 
in my high school years. At that time, although Radio 
Amateur was not allowed, unofficial individual studies 
were carried out. At that time, I was active in the “Listening 
Amateur-SWL” branch. My actual connection with the 
association began in 1983, after a heavy traffic in Turkish, 
which I came across by chance while listening to the 
20-meter band on a Sunday. A name that I often heard in 
my contacts in the 60’s; I met Eşref Adalı. I knew he was 
an academic at İstanbul Technical University. I reached 
him and found out the address of TRAC and went to the 
TRAC club. There, I personally met the amateurs I heard 
about on Sunday. My membership to TRAC started in 
this way.
“AMATEURISM” IS MAKING AN ACTION 
BECAUSE WE LOVE IT. “
Mehmet Kaan Ersan: What is Amateur Radio? What 
is meant by the word “amateur” here?
Aziz Şasa: At this point, I would like to briefly mention 
the international definition of Radio Amateurism: “The 
communication service where individuals conduct 
experimental and non-commercial communication 
activities for the purpose of developing and 
researching radio (wireless) communication” (ITU Radio 
Regulations). At some point, I would like to point out 
the misunderstanding created by the word “amateur”: 
“Amateur” is a person who does an action because he 
likes it, out of curiosity, and a “professional” is someone 
who does an activity for commercial (financial) gain. 
Athletes competing in the Olympics are amateur athletes. 
The person who does his job bad is not an amateur, but 
a bad professional.
“EVEN IF THE PUBLIC SERVICES SIDE HAS 
COME TO THE FORE, THERE ARE ALSO 
SPORTING AND EDUCATIONAL ASPECTS 
OF THE TURKISH RADIO AMATEURS 
ASSOCIATION.”
Mehmet Kaan Ersan: We know that TRAC is the 
first voluntary organization that provides services 
in disasters and emergencies in our country. Our 
country is an earthquake country and you take action 
with the volunteers of the association who provide 
the fastest communication in frequent earthquakes. 
What services have you had so far, other than 
earthquakes?
Aziz Şasa: Even though TRAC’s public services come to 
the fore, the Sportive and Educational aspects of Radio 
Amateur were also covered. 

Interview: Mehmet Kaan Ersan
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Sportif kavramının kapsamına giren etkin-
liklerden biri Yarışmalar (“Contest”), diğeri 
ise ARDF (“Tilki Avı”). ARDF’nin ilginç bo-
yutu, katılımın Amatör Telsizcilik lisansına 
koşut olmaması ve her yaş grubuna açık 
bir saha sporu niteliği taşıması. Bu etkin-
lik harita yardımı ile yön bulmayı içeren, 
zamana karşı yapılan bir spor dalı olan 
orienteering sporunun telsizle yapılan bir 
türevi. Bu nedenle “Radio-Orienteering” 
olarak da biliniyor. Eğitsel ve deneysel 
yönlerinde ön plana çıkan çalışmalar aynı 
zamanda gençliğin katılımının teşvik bo-
yutunu da kapsayan “YOTA-Youngsters 
On The Air-Gençlik Havada” etkinliği. 
Bunun kapsamına elektronik devrelerin 
tasarımı ve yapımı gibi teknik çalışmalar, 
ayrıca Meteoroloji Balonları kullanılarak 
yapılan haberleşme deneyleri de giriyor. 
Her iki alanda maalesef pandemi nede-
niyle halen çalışma yapılamıyor, ancak bu 
eğitimleri sanal ortama taşıma konusun-
da gayretlerimiz sürüyor. Yarışmalar ise 
Amatör Telsiz çalışmalarına tahsis edil-
miş frekans bantlarında tanımlı (belirli) bir 
süre içinde olabildiğince fazla ülke, kıta 
ve istasyonla haberleşme yapma hedefli 
etkinliklerdir. Bununla birlikte UHF, VHF ve 
mikrodalga spektrumundaki yarışmalarda 
kat edilen mesafe ön plana çıkmaktadır. 
Yarışmalar, antenler konusunda deneyler 
yapmak ve operatörlük yetilerini geliştir-
menin yanında, ekip çalışmasının gelişti-
rilmesini de ön plana çıkartmaktadır.

“AKUT İLE BAŞLAYAN 
İŞBİRLİĞİ, BAŞKA BİR GÖNÜLLÜ 
KURULUŞLA YAPTIĞIMIZ İŞ 
BİRLİĞİNİN İLK ÖRNEĞİDİR.”

Mehmet Kaan Ersan: Derneğiniz, 1998 
yılından bugüne AKUT ile kurumsal 
işbirliği yapıyor. AKUT dışında başka 
hangi kurum ve kuruluşlarla birlikte ça-
lışıyorsunuz? 

Aziz Şasa: İlk göz ağrımız olan “Sivil Sa-
vunma”nın her zaman özel bir yeri vardır 
bizde. 1990 yılında başlayan bu kurumsal 
işbirliği ülkemizde Afet Gönüllülüğü’nün 
temel taşı niteliğindedir ve halen AFAD 
Başkanlığı ile yürütülen iş birliğinin teme-
lidir de aynı zamanda. 1998 yılında AKUT 
ile başlayan iş birliği ise başka bir gönüllü 
kuruluşla iş birliğimizin ilk örneğidir. 1999 
depremleri sonrasında ise yerel yönetim-
ler, Kızılay, Sağlık Bakanlığı, Kandilli Ra-
sathanesi ve İTÜ ile işbirliğinde adımlar 
atıldı. 2013 yılında, Türkiye Afet Müdaha-
le Planı (TAMP) Belgesinin Süreç Analizi 
çalışmalarına davet edilmemiz sonrasın-
da 2015 yılında Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı ile “Haberleşme Çalışma Grubu” 
ekseninde işbirliği aşamasına gelindi. Bu 

One of the activities within the scope of 
the concept of sportive is Contests and 
the other one is ARDF (“Fox Hunt”). The 
interesting aspect of ARDF is that the 
participation is not parallel to the Amateur 
Radio license and it is a field sport open 
to all age groups. This activity is a radio 
derivative of orienteering, which is a sport 
against time that involves navigating with 
the aid of a map. For this reason, it is 
also known as “Radio-Orienteering”. The 
“YOTA-Youngsters On The Air” activity, 
which stands out in its educational and 
experimental aspects, also includes the 
aspect of encouraging youth participation. 
This includes technical studies such as 
the design and construction of electronic 
circuits, as well as communication 
experiments using Meteorology Balloons. 
Unfortunately, studies cannot be carried 
out in both areas due to the pandemic, 
but our efforts continue to bring these 
trainings to the virtual environment. The 
competitions, on the other hand, are 
activities aimed at communicating with as 
many countries, continents and stations 
as possible in a defined (specific) period 
of time in the frequency bands allocated 
to Amateur Radio activities. However, 
the distance covered in competitions 
in UHF, VHF and microwave spectrum 
stands out. The competitions emphasize 
the development of teamwork as well 
as experimenting with antennas and 
improving their operator skills.
“COOPERATION THAT BEGAN 
WITH AKUT IS THE FIRST 
EXAMPLE OF OUR COOPERATION 
WITH ANOTHER VOLUNTARY 
ORGANIZATION.”
Mehmet Kaan Ersan: Your association 
has been in corporate cooperation 
with AKUT since 1998. What other 
institutions and organizations do you 
work with other than AKUT?
Aziz Şasa: Our first eye pain, “Civil 
Defense”, always has a special place in 
us. This institutional cooperation, which 
started in 1990, is the cornerstone of 
Disaster Volunteering in our country 
and at the same time is the basis of the 
cooperation with AFAD Presidency. The 
cooperation that started with AKUT in 1998 
is the first example of our cooperation 
with another voluntary organization. After 
the 1999 earthquakes, steps were taken 
in cooperation with local governments, 
the Red Crescent, the Ministry of Health, 
the Kandilli Observatory and ITU. In 
2013, Turkey Disaster Response Plan 
(TAMPA) After that we were invited to the 
Process Document Analysis and Studies 
at the Ministry of Transportation and 
Infrastructure in 2015 “Communications 
Working Group” has come to the stage 
of cooperation axis. Thus, we have been 
accredited as “Solution Partner” in this 
group. In the group, we are together with 

Röportaj

Geçtiğimiz Ekim ayında 
Ege Denizi’nde meydana 
gelen deprem sonrası 
AFAD koordinesinde 
Sakarya’dan İzmir’e giden 
amatör telsizciler, dijital 
telsiz sistemini kullanarak 
bölgede kullanılan 
telsizleri Sakarya’da 
bulunan röle üzerinden 
çalıştırarak haberleşmeyi 
sağladı. 
After the earthquake that 
occurred in the Aegean 
Sea last October, amateur 
radio operators who went 
from Sakarya to Izmir 
under the coordination 
of AFAD, enabled 
communication by 
operating the radios used 
in the region over the relay 
in Sakarya by using the 
digital radio system.

Erzincan Depremi 
(1992)-Aziz Şasa, Kızılay 
Haberleşme Aracında-(c) 
SV1BDO 
Erzincan Earthquake 
(1992) -Aziz Şasa, 
on the Red Crescent 
Communication Vehicle- 
(c) SV1BDO
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grupta “Çözüm Ortağı” sıfatıyla böylece akredite de ol-
duk. Grupta Türk Telekom, GSM şirketleri ve telsiz alt-
yapısı güçlü kamu kurumlarıyla birlikteyiz. Yakın tarihte 
112 Çağrı Merkezlerine entegrasyon konusundaki ilk 
uygulamayı da Bartın’da başlattık. TRAC web sayfası-
nın “Hakkımızda” bölümünde protokoller ve referanslar 
(teşekkürnameler) yer almaktadır.

Mehmet Kaan Ersan: Acil durum ya da afet anında 
nasıl organize oluyor ve ne tür hizmetlerde bulunu-
yorsunuz?

Aziz Şasa: Acil durum veya afetin sonrasında yapıla-
cak çalışmaların başarısı tümüyle olaydan önce yapı-
lan hazırlık çalışmalarının varlığına koşuttur. Bizim 17 
Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerindeki par-
lak performansımızın temelini, bir yıl önceden yapma-
ya başladığımız ve en büyük referansı (desteği, veriyi) 
Kandilli Rasathanesinin sağladığı ana senaryodan aldı-
ğımız hazırlık çalışmaları oluşturmuştur. Esasında bir risk 
analizi oluşturulduktan sonra bu risk analizinden yola 
çıkılarak bir “senaryo” canlandırılmakta, bu senaryoda 
“canlandırılan” olası haberleşme sorunlarının nasıl, han-
gi eylemlerle giderileceği tasarlanmaktadır. Bölgedeki 
şubelerimizle, ekiplerimizle paylaşılan bu eylem planı, 
olayın yaşanmasının akabinde hızla uygulanmaya baş-
lanmaktadır. Başarının diğer anahtarları; bölgeyi tanı-
mak, bölgede telsizle nereden nereye, nasıl ulaşıldığının 
bilinmesi, elimizdeki teçhizatın en etkin şekilde nasıl kul-
lanıldığının öğrenilmesi, amatör telsizcilik tekniklerinin 
kullanımında yetkinlik ve birlikte çalışacağımız kurum-
lara aşinalık yani o kurumları tanımak, onlarla tanışmış 
olmak gibi faktörlerdir.

“AMATÖR TELSİZCİLERİN KULLANDIĞI 
İŞARETLER, ULUSLARARASI 
TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ TARAFINDAN 
BELİRLENMİŞTİR.”

Mehmet Kaan Ersan: Çağrı işaretlerinizin anlamları 
nelerdir?

Aziz Şasa: Birleşmiş Milletler’in haberleşme konusun-
daki uzmanlık birimi olan Uluslararası Telekomünikasyon 
Birliği (ITU) haberleşme konusundaki evrensel düzenle-
yici yapıdır. ITU ülkeler için “Ön Ek” listesi yayınlamıştır. 
Bu ülke tanıtanı niteliği taşıyan harf veya harf-rakam bi-
leşeni grupları araç plakalarında kayıtlı olduğu vilayete 
işaret eden rakam grubu, örneğin İstanbul için 34 gibi 
telakki etmek gereklidir. 

Türk Telekom, GSM companies and public institutions 
with strong wireless infrastructure. Recently, we started 
the first application on integration with 112 Call Centers in 
Bartın. Protocols and references (thank-you statements) 
are available in the “About Us” section of the TRAC web 
page.
Mehmet Kaan Ersan: How do you organize in case of 
an emergency or disaster and what kind of services 
do you provide?
Aziz Şasa: The success of the work to be done after 
the emergency or disaster is completely parallel to the 
existence of the preparatory work done before the event. 
The basis of our brilliant performance in the earthquakes 
of 17 August 1999 and 12 November 1999 was the 
preparatory work that we started to do a year ago and the 
biggest reference (support, data) we received from the 
main scenario provided by Kandilli Observatory. In fact, 
after a risk analysis is created, a “scenario” is animated 
based on this risk analysis, it is planned how and with 
which actions to eliminate the possible communication 
problems that are “animated” in this scenario. This action 
plan, shared with our branches and teams in the region, 
is being implemented rapidly after the incident occurs. 
Other keys to success are factors such as knowing the 
region, knowing where and how to reach by radio in the 
region, learning how to use the equipment we have in the 
most effective way, competence in the use of amateur 
radio techniques and familiarity with the institutions we 
will work with, that is, to know those institutions and to 
meet them.
“SIGNS USED BY AMATEUR RADIO 
RECEIVERS ARE DETERMINED BY THE 
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION 
ASSOCIATION.”
Mehmet Kaan Ersan: What are the meanings of your 
call signs?
Aziz Şasa: The International Telecommunications 
Union (ITU), the United Nations’ specialized unit in 
communications, is the universal regulatory body for 
communications. ITU has published a “Prefix” list for 
countries. It is necessary to consider the letter or letter-
number component groups that are country identifiers, 
such as the number group indicating the province in 
which they are registered on the license plates, such as 
34 for Istanbul. 

Interview: Mehmet Kaan Ersan
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Türkiye için TA, TB, TC ve YM Prefix Grup-
ları tanımlanmıştır. Komşumuz Yunanistan 
için SV, SX, SY. Bulgaristan için ise LZ. 
Kendi çağrı işaretim olan TA1E örnek alı-
nırsa: Buradaki 1 rakamı, Türkiye’nin Avru-
pa yakasında olduğumu, E harfi ise (son 
ek) Avrupa yakasında belge alan beşinci 
istasyon olduğum anlamına gelmekte-
dir. İlgili ulusal mevzuatta (Amatör Telsiz 
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği) bu 
konudaki ayrıntılara ulaşmak mümkündür.

“RADYO AMATÖRLÜĞÜNE 
GÖNÜL VERENLER ÜYEMİZ 
OLABİLİRLER.”

Mehmet Kaan Ersan: Derneğinizde 
çalışmak isteyen gönüllüler size nasıl 
başvurabilir? Adaylarda aradığınız kri-
terler nelerdir? 

Aziz Şasa: İki kriterimiz var. İlki ve en 
önemlisi Radyo Amatörlüğüne (Amatör 
Telsizciliğe) gönül vermiş olmak, üyelik 
için diğeri ise TRAC’ın tüzüğüne uyula-
cağının taahhüt edilmesidir. www.trac.org.
tr adresli web sayfamızda şubelerimizin 
iletişim bilgileri mevut. Buraları ziyaret 
ederek çalışmalar hakkında bilgi almak 
mümkün. Maalesef şu günlerde pandemi 
nedeniyle şubeler kapalı.

Mehmet Kaan Ersan: Derneğiniz acil 
durum dışında ne tür çalışmalarda bu-
lunuyor ve amatör telsizcilik konusun-
da toplumda nasıl bir farkındalık oluş-
turmayı amaçlıyorsunuz?

Aziz Şasa: Bizler eğitsel ve deneysel 
boyutu ön plana çıkartarak, kişilerin bilgi 
ve beceri donanımlarının güçlenmesini 
sağlamak suretiyle hem kişisel gelişime 
katkıda bulunmak hem de bunu yaparken 
kazandığımız gönüllülerin elçiliği ile top-
lumda farkındalık yaratmak istiyoruz. Böy-
lece olası bir afette daha fazla gönüllüyle 
daha etkin çalışmalar yapmamız mümkün 
olacaktır. 

Mehmet Kaan Ersan: Aziz Bey, verdi-
ğiniz açıklayıcı bilgilerden dolayı size 
teşekkür ediyor, çalışmalarınızda ko-
laylıklar diliyorum.

Aziz Şasa: Sizleri aramıza bekliyorum. 
Ben de teşekkür ediyorum. 73! (Amatör 
Telsizci selamı)

For Turkey TA, TB, TC and YM Prefix Group 
have been identified. SV, SX, SY for our 
neighbor Greece. For Bulgaria, LZ. If TA1 
is taken as an example to my own call sign: 
The number 1 here, I was on the European 
side of Turkey, the letter E (suffix) in the 
European side of the document means 
it’s a fifth station. It is possible to reach 
the details on this subject in the relevant 
national legislation (Amateur Radio Exam 
and Certification Regulation).
“RADIO AMATEURS MAY BE OUR 
MEMBERS.”
Mehmet Kaan Ersan: How can 
volunteers who want to work in your 
association apply to you? What are 
the criteria you are looking for in 
candidates?

Aziz Şasa: We have two criteria. The first 
and most important is to devote to Radio 
Amateur (Amateur Radio), and the other is 
to commit to comply with TRAC’s statute 
for membership. Contact information of 
our branches is available on our website 
at www.trac.org.tr. It is possible to get 
information about the works by visiting 
these places. Unfortunately, branches are 
closed these days due to the pandemic.
Mehmet Kaan Ersan: What kind of 
activities does your association do 
other than emergency situations and 
what kind of awareness do you aim to 
raise in the society about amateur radio 
broadcasting?

Aziz Şasa: We want to both contribute 
to personal development and to raise 
awareness in the society with the 
ambassador of the volunteers we have 
earned by bringing the educational and 
experimental dimension to the forefront, 
by strengthening the knowledge and skills 
of individuals. Thus, it will be possible 
for us to work more effectively with more 
volunteers in a possible disaster.
Mehmet Kaan Ersan: Dear Sir, I thank 
you for the explanatory information you 
have given, and I wish you convenience 
in your work.

Aziz Şasa: I am waiting for you among us. 
I also thank you. 73! (Amateur Radioman 
salute)

Röportaj

Türkiye Radyo Amatörleri 
Cemiyeti ülke çapında 
60 şube ve 32 temsilcilik 
ekseninde örgütlenmiş 
olup, Kandilli Rasathanesi 
ile imzalanmış iş birliği 
protokolü çerçevesinde, 
öncelikle deprem 
rasatlarının otomatik 
ve kesintisiz (internet 
ve telefondan bağımsız 
olarak, afet koşullarında 
bile ulaştırılacak şekilde) 
dağıtımını amaçlayan 
ve Amatör Telsizciliğin 
özgün ürünü olan “APRS” 
yöntemiyle çalışan bir 
ağa sahiptir. Halen 60’dan 
fazla vilayeti kapsayan, 
çevremizdeki 8 ülkeye 
ulaşan ve sistematik 
şekilde geliştirilen bu 
ağdan gelecekte tsunami 
uyarıları yapılması da 
planlanmaktadır.
Radio Amateur Society 
of Turkey is organized 
throughout the country 
in 60 branches and 32 
representative offices axis 
is within the cooperation 
protocol signed with the 
Kandilli Observatory. First 
of all, it has a network 
that aims to distribute 
earthquake observations 
automatically and 
uninterruptedly, 
independent of internet 
and telephone, even 
in disaster conditions, 
and works with the 
“APRS” method, which 
is the original product of 
Amateur Radio.

“Amatör telsizci olursanız 
çevrenizle bir frekans üzerinden 
veya tekrarlayıcı istasyonlar 
sayesinde diğer amatörlerle 
mükemmel ve kesintisiz 
görüşmeler yapabilirsiniz.”
“If you become an amateur radio operator, you can make perfect and 
uninterrupted conversations with other amateurs over a frequency or 
thanks to repeater stations.”
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Earthquake Insurance Is a Vital Must

Deprem Sigortası Yaşamsal Bir 
Zorunluluktur

Emir Hiçdurmaz: Öncelikle Avaz dergi-
si okurları için kısaca kendinizi tanıtır 
mısınız?

Halim Kanatçı: 1955 yılı, Kastamonu do-
ğumluyum. Ortaokul, lise ve üniversite 
tahsillerimi İstanbul’da tamamladım. 47 
yıllık çalışma hayatımın 32 yılı bankacılık 
sektöründe geçti. 15 yıldır da kurucusu 
olduğum Maltepe Sigorta Aracılık Hizmet-
leri Şirketi ile iş hayatına devam ediyorum.

“DASK, DEPREM NEDENİYLE 
MEYDANA GELECEK HASARLARI 
TEMİNAT ALTINA ALMAYI 
AMAÇLAR.”

Emir Hiçdurmaz: Kısa adı DASK olan 
Doğal Afet Sigortaları Kurumu ne za-
man ve ne amaçla kuruldu? Kurumun 
işleyişi nasıl gerçekleşmektedir?

Halim Kanatçı: Doğal Afetler Sigorta Ku-
rumu, 1999 yılında yaşanan Marmara Dep-
remi’nden hemen sonra 2000 yılında kurul-
muş bir kamu kuruluşudur. DASK’ın amacı; 
depremde meydana gelen bina hasarları-
nının yanı sıra deprem sonrası oluşabile-
cek tsunami ve yangınların sebep olduğu 
diğer maddi hasarları güvence ve teminat 
altına almaktır. Ayrıca devletin depremle 
ilgili giderlerini azaltmak ve bu konuda fon 
oluşturmak amacıyla kurulmuştur. 

Interview: Emir Hiçdurmaz

Emir Hiçdurmaz: First of all, could you 
briefly introduce yourself for the Avaz 
magazine readers?
Halim Kanatçı: I was born in 1955 in 
Kastamonu. I completed my secondary 
school, high school and university 
education in Istanbul. In my 47 years 
of working life, 32 years passed in the 
banking sector. I have been continuing 
my business life with Maltepe Insurance 
Brokerage Services Company, which I 
have founded for 15 years.
“TCIP AIMS TO COVER DAMAGES 
DUE TO EARTHQUAKE.”
Emir Hiçdurmaz: When and for what 
purpose was the Natural Disaster 
Insurance Institution, whose short 
name was DASK (TCIP), established? 
How does the institution work?
Halim Kanatçı: Natural Disasters 
Insurance Institution is a public institution 
established in 2000 right after the Marmara 
Earthquake in 1999. The purpose of 
TCIP; In addition to the building damages 
caused by the earthquake, the tsunami 
and other material damages caused 
by the fires that may occur after the 
earthquake are secured and guaranteed. 
It was also established to reduce the 
state’s expenses related to earthquakes 
and to create funds in this regard. 

Ü lkemizde Zorunlu Deprem Sigortası, 1999 yılında yaşanan Marmara 
Depremi’nin yarattığı yıkım sonucunda hayata geçirildi ve önemi 
yaşanılan depremler sonucunda günden güne daha da arttı. Emir 

Hiçdurmaz da kısa adı DASK olan ve 2020 yılının Ocak ayında Elazığ’da, Ekim 
ayında da Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerden sonra önemi bir kez 
daha anlaşılan Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili bilgi almak üzere Maltepe 
Sigorta Aracılık Hizmetleri Şirketi’nin sahibi Halim Kanatçı ile bir söyleşi yaptı.

Compulsory Earthquake Insurance in our country was implemented as a 
result of the destruction caused by the Marmara Earthquake in 1999 and 
its importance has increased day by day as a result of the earthquakes 
experienced. Emir Hiçdurmaz made an interview with Halim Kanatçı, the 
owner of Maltepe Insurance Brokerage Services, to get information about 
Compulsory Earthquake Insurance, whose importance was once again 
understood after the earthquakes that occurred in Elazığ in January 2020 and 
in the Aegean Sea in October.

Halim Kanatçı
Maltepe Sigorta Aracılık 
Hizmetleri Şirketi Sahibi 

Maltepe Insurance 
Brokerage Services 

Company Owner

Röportaj / Interview
Emir Hiçdurmaz
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Bu sigorta depremle ilgili hasarların yükü-
nü reasüre ederek paylaşmanın yanı sıra 
güvenilir bir yapılaşmaya da zemin hazır-
lamaktadır. Kurumun işleyişi 6305 sayılı 
Doğal Afet Sigortaları Kanunu ve Doğal 
Afetler Sigortaları Kurumu Çalışma Esas-
ları Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir.

Emir Hiçdurmaz: Zorunlu deprem si-
gortası nedir? Niye zorunlu deprem si-
gortası yaptırılmalıdır?

Halim Kanatçı: Zorunlu deprem sigorta-
sı; vatandaşların gayrimenkul varlıklarını, 
meydana gelebilecek depremlere karşı 
teminat altına alan bir sigorta türüdür. Ana-
yasamıza göre devletin görevlerinden biri 
de vatandaşlarının can ve mal güvenliğini 
sağlamaktır. Dolayısıyla küçük sayılacak 
bir bedelle imece usulü bir fon oluştura-
rak, meydana gelebilecek hasarları bu 
havuzdan ödeyerek devletin yükünü hafif-
letmek ve insanların olası mağduriyetlerini 
gidermek için DASK sigortası yaptırmak 
bir vatandaşlık görevidir.

“ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 
FİYATLARI TÜM SİGORTA 
ŞİRKETLERİNDE AYNIDIR.” 

Emir Hiçdurmaz: DASK’ta sigorta be-
deli neye göre belirlenmektedir?

Halim Kanatçı: DASK’ta sigorta bedeli in-
şaatın metrekaresinin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının “İnşaat Metrekare Birim Fi-
yatları” ile çarpılması sonucu bulunur. Yani 
yıllık ödenecek tutar, yapı tarzına göre her 
yıl tespit edilen birim metrekare maliyetler 
ve meskenin brüt yüzölçümünün çarpımı 
sonucu bulunan sigorta bedeli (teminat 
tutarı) ile tarife fiyatının çarpımı suretiyle 
hesaplanmaktadır. Örneğin bir daire 100 
metrekare ise ve bayındırlık inşaat met-
rekarenin birim fiyatı 2 bin lira ise sigorta 
bedeli de 200 bin TL olur. 

In addition to sharing the burden 
of earthquake-related damages by 
reinsurance, this insurance also prepares 
the ground for a reliable construction. The 
functioning of the institution is carried 
out in accordance with the Natural 
Disaster Insurance Law No. 6305 and the 
Regulation on Working Principles of the 
Natural Disasters Insurance Institution. 
Emir Hiçdurmaz: What is compulsory 
earthquake insurance? Why should 
compulsory earthquake insurance be 
taken out?
Halim Kanatçı: Mandatory earthquake 
insurance; It is a type of insurance that 
guarantees real estate assets of citizens 
against possible earthquakes. According 
to our Constitution, one of the duties of 
the state is to ensure the safety of life and 
property of its citizens. Therefore, it is a 
citizenship duty to create a fund-based 
fund with a small price, to alleviate the 
burden of the state by paying the damages 
that may arise from this pool and to take 
out TCIP insurance in order to eliminate 
the possible victimization of people.
“COMPULSORY EARTHQUAKE 
INSURANCE PRICES ARE THE 
SAME IN ALL INSURANCE 
COMPANIES.”
Emir Hiçdurmaz: How is the insurance 
cost determined in TCIP?
Halim Kanatçı: In TCIP, the insurance cost 
is found by multiplying the square meter 
of the construction with the “Construction 
Square Meter Unit Prices” of the Ministry 
of Environment and Urbanization. In other 
words, the amount to be paid annually is 
calculated by multiplying the unit square 
meter costs determined each year 
according to the building style and the 
insurance cost (the amount of coverage) 
calculated by multiplying the gross area 
of   the dwelling with the tariff price. For 
example, if an apartment is 100 square 
meters and the unit price of a square 
meter of public works is 2,000 TL, the 
insurance cost is 200,000 TL.

Röportaj

Dask sigortası için 
ödeyeceğiniz fiyat, 
binanızın inşa yılına, yapı 
tarzına, konutunuzun 
metrekaresine ve yer aldığı 
il/ilçeye göre farklılık 
gösterir.
The price you will pay 
for TCIP insurance 
varies according to the 
construction year of your 
building, the building 
style, the square meter 
of your residence and the 
province / district in which 
it is located.

Depreme karşı evinizi 
güvence altına alınız.
Secure your home against 
earthquakes.
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Emir Hiçdurmaz: Ülkemizde Zorunlu 
Deprem Sigortası yaptırmamanın hu-
kuki bir cezası var mıdır?

Halim Kanatçı: Maalesef DASK yaptır-
mamanın hukuki bir cezası yoktur. Ancak 
konut alım satımında, doğalgaz ve su 
aboneliklerinde DASK sigortası aranmak-
ta, eğer DASK yoksa kurumlar işlem yap-
mamaktadır.

Emir Hiçdurmaz: Sigorta yaptıran kişi-
lerin yaşanılan bir depremde aldıkları 
zarar nasıl karşılanmaktadır?

Halim Kanatçı: Meydana gelen deprem 
sonrasında Doğal Afetler Sigorta Kurumu-
na haber verildiğinde kurumun eksperleri 
tarafından hasar tesbit çalışması yapıla-
rak, DASK tarafından 30 gün içinde konut 
sahiplerinin banka hesaplarına ücret yat-
maktadır.

“ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 
YAPTIRMAK SOSYAL 
SORUMLULUĞUMUZDUR.”

Emir Hiçdurmaz: Ülkemizde vatandaş-
ların çoğunda hakim olan: “Verdiğim 
para bana dönmez, başka yerlerde kul-
lanılır.” önyargısı sizce nasıl kırılabilir?

Halim Kanatçı: Deprem sigortası pa-
raları, Doğal Afetler Sigorta Kurumunun 
banka hesaplarında tutulmakta ve değer-
lendirilmekte olup başka yerlerde kullanıl-
ması mümkün değildir. Bu önyargının gi-
derilmesi doğru teminatlarla doğru poliçe 
yaptırmaktan geçmektedir. Ayrıca devlet 
ve sigorta şirketlerinin de sigorta bilincini 
geliştirmek için muhtelif kanallarla vatan-
daşları eğitmeleri gerekmektedir.

Emir Hiçdurmaz: Is there a legal penalty 
for not having Compulsory Earthquake 
Insurance in our country?
Halim Kanatçı: Unfortunately, there is no 
legal penalty for not having TCIP done. 
However, TCIP insurance is sought for 
natural gas and water subscriptions in 
housing purchases and sales, and if TCIP 
does not exist, institutions do not make 
any transactions.
Emir Hiçdurmaz: How are the damages 
taken by insurance holders in an 
earthquake compensated?
Halim Kanatçı: When the Natural 
Disasters Insurance Institution is 
notified after the earthquake, a damage 
assessment study is carried out by the 
experts of the institution and a fee is paid 
to the bank accounts of the house owners 
within 30 days by TCIP.
“IT IS OUR SOCIAL 
RESPONSIBILITY TO HAVE 
COMPULSORY EARTHQUAKE 
INSURANCE.”
Emir Hiçdurmaz: Most of the citizens 
in our country think as follows; “The 
money I give will not return to me, it can 
be used for other purposes”. How do 
you think this prejudice can be broken?
Halim Kanatçı: Earthquake insurance 
money is kept and evaluated in the 
bank accounts of the Natural Disasters 
Insurance Institution and cannot be 
used elsewhere. The elimination of this 
prejudice is to make the right policy with 
the right guarantees. In addition, state 
and insurance companies are required to 
educate citizens through various channels 
in order to increase insurance awareness.

Interview: Emir Hiçdurmaz

Emir Hiçdurmaz, Maltepe 
Sigorta Aracılık Hizmetleri 

Şirketi Sahibi Halim 
Kanatçı ile birlikte.

Emir Hiçdurmaz with 
Halim Kanatçı, owner 
of Maltepe Insurance 

Brokerage Services.
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Emir Hiçdurmaz: Yaşadığımız deprem-
ler üzerinden örneklerle DASK’ın işle-
yişini bize anlatabilir misiniz?

Halim Kanatçı: 2000 yılında kurulan Do-
ğal Afet Sigortaları Kurumu, 20 yılda 11 
buçuk milyar TL prim tahsil etmiştir. Bugü-
ne kadar kurum tarafından 491 milyon TL 
ödeme yapılmış olup bunun 220 milyonu 
2020’de meydana gelen Elazığ depremin-
de, 55 milyonu da Ekim 2020’de meydana 
gelen Ege Denizi depreminde olmak üze-
re ödeme yapılmıştır. Kurum ayrıca daha 
önce yaşanan Van depremi ile diğer dep-
remlerde de 216 milyon TL ödeme yapmış 
bulunmaktadır. Günümüzde Türkiye’de 
bulunan 17 milyon 700 bin konuttan DASK 
yaptırılan konut sayısı yüzde 58 oranla 10 
milyona yaklaşmıştır.

Emir Hiçdurmaz: Eğer yaşanılan konut 
için DASK yapılmamışsa, deprem, tu-
sunami gibi doğal afetlerden sonra va-
tandaşlar nasıl etkilenir?

Halim Kanatçı: DASK yaptırmayan vatan-
daşlar devletin sunduğu konut kredisini 
alma konusunda ve depremde binalarının 
zarar görmesi durumunda, yapılan yar-
dımlardan yararlanamazlar. Bugün eviniz 
için elektrik, su ve doğalgaz bağlatmaya 
gittiğinizde zorunlu deprem sigortası yap-
tırdığınıza dair belge soruluyor. Deprem 
sigortaları olmayan kişiler bu işlemleri de 
gerçekleştiremezler.

“ZORUNLU DEPREM SİGORTASI, 
DEPREM VE DEPREMİN NEDEN 
OLDUĞU ETKENLERE KARŞI 
GÜVENCE SİGORTASIDIR.”

Emir Hiçdurmaz: Son olarak bizlere 
deprem sonrası kayıpları en aza indire-
bilmek için yapılması gerekenlerin ne-
ler olduğunu söyleyebilir misiniz?

Halim Kanatçı: Deprem sonrası kayıpları 
en aza indirgemek için deprem olmadan 
önce önlemlerimizi almalı, bu konuda top-
lum olarak daha bilinçli ve duyarlı olmalı-
yız. Deprem öncesinde, deprem sırasında 
ve deprem sonrasında yapılması gereken-
leri öğrenmeli ve bunları uygulamalıyız. 
Deprem öncesinde, depreme karşı hazır-
lıklı olmak oldukça önemli. Zorunlu Dep-
rem Sigortası yaptırmak da bu önlemlerin 
başında geliyor.

Emir Hiçdurmaz: Verdiğiniz açıklayıcı 
bilgilerden dolayı size teşekkür ederim.

Emir Hiçdurmaz: Could you tell us 
about the functioning of TCIP with 
examples based on the earthquakes we 
experienced?

Halim Kanatçı: Founded in 2000, the 
Natural Disaster Insurance Institution 
collected 11 and a half billion TL premiums 
in 20 years. Until today, 491 million TL has 
been paid by the institution, 220 million of 
which were paid in the Elazig earthquake 
in 2020 and 55 million in the Aegean Sea 
earthquake that took place in October 
2020. The institution also paid 216 million 
TL in the previous Van Earthquake and 
other earthquakes. Today, 17 million 700 
thousand TCIP number of residential 
housing built in Turkey compared to 58 
percent of the nearly 10 million homes.

Emir Hiçdurmaz: If TCIP has not been 
made for the residence, how will 
the citizens be affected after natural 
disasters such as earthquakes and 
tsunamis?

Halim Kanatçı: Citizens who do not have 
TCIP cannot benefit from the assistance 
provided in case of damage to their 
buildings in the event of an earthquake 
and in obtaining the housing loan offered 
by the state. Today, when you go to 
have electricity, water and natural gas 
connected for your home, you are asked for 
a document stating that you have taken out 
compulsory earthquake insurance. People 
who do not have earthquake insurances 
cannot perform these operations either.

“COMPULSORY EARTHQUAKE 
INSURANCE IS ASSURANCE 
INSURANCE AGAINST 
EARTHQUAKE AND THE 
FACTORS CAUSED BY IT.”

Emir Hiçdurmaz: Finally, can you tell 
us what needs to be done to minimize 
post-earthquake losses?

Halim Kanatçı: In order to minimize the 
losses after the earthquake, we should 
take precautions before the earthquake 
occurs, and we should be more conscious 
and sensitive about this issue as a society. 
We must learn and apply what to do before, 
during and after an earthquake. Before 
an earthquake, it is very important to be 
prepared for an earthquake. Obtaining 
Compulsory Earthquake Insurance is one 
of these measures.

Emir Hiçdurmaz: Thank you for the 
explanatory information you provided.

Röportaj

Ülkemizin bir deprem 
ülkesi olduğu biliniyor. 
Güncel deprem 
haritaları incelendiğinde, 
topraklarımızın yüzde 
96’sının farklı tehlike 
derecelerdeki deprem 
kuşaklarında olduğu 
görülmektedir. Nüfusun 
yüzde 98’i de bu 
bölgelerde yaşamaktadır.
It is known that our 
country is an earthquake 
country. When the current 
earthquake maps are 
examined, it is seen that 
96 percent of our lands 
are in earthquake zones 
with different degrees of 
danger. 98 percent of the 
population lives in these 
regions.
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Köklü bir tarihe sahip olan İzmit, Asya ve 
Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan önemli 
bir geçiş noktası üzerinde bulunan stra-
tejik bir bölgedir. Bu nedenle tarihin her 
döneminde birçok medeniyet bu bölge-
ye sahip olmak için mücadele etmiş ve 
kendilerinden izler bırakmıştır. Bu nedenle 
İzmit; Roma’dan Bizans’a, Osmanlı’dan 
Cumhuriyet Dönemi’ne kadar birçok me-
deniyete ait kültür katmanını üzerinde ba-
rındırır. Padişaha ait saray anlamına gelen 
Kasr-ı Hümayun, İzmit’e hakim bir noktada 
ziyaretçilerini karşılamaktadır. İlk köşkün 
IV. Murat (1623-1640) Dönemi’nde ahşap 
olarak inşa edildiği bilinmektedir. Evliya 
Çelebi Seyahatnamesi’nde, IV. Murat Dö-
nemi’nde buraya bir köşk yaptırıldığından 
bahsedilir.1 Yine 1745 İzmit’e gelen Fransa 
Konsolosu Charles de Peysonnel’in yaptı-
ğı İzmit çiziminde de IV. Murat tarafından 
yaptırılmış köşk tasvir edilmiştir. 
1 Evliya Çelebi’nin Sarayla şu bilgileri vermektedir: “Cümleden mu’azzam Fatih-i Bağdad Sultân Murâd-ı Râbi’ 
sârayı bağ [ve] hadîkalı bir sâray-ı azîmdir kim vasfında lisan kâsırdır. Hâlâ pâdişâhlara mahsusdur. Bâğçe 
üstâdı ve iki yüz aded bostâncı neferâtları vardır”. Ayrıca ünlü seyyah …….” ve Hünkâr Sârayı kurbunda 
Tershâne-i âmiresi vardır”. Bkz., Evliya Çelebi (Yayınlayan Zekeriya Kurşun-Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı)

Article: Serkan Gedük 

K
ocaeli Müze Müdürü Serkan 
Gedük, Avaz dergisinin bu 
sayısında okurlarımız için 

Sultan Abdülaziz Dönemi’nde 
son halini alan ve Atatürk’ün 
gazetecilerle bir araya gelerek 
“Cumhuriyet” fikrini paylaştığı yer 
olarak da bilinen Kasr-ı Hümayun 
Sarayı’nın tarihi önemini anlattı.

Osmanlı Mirası  

Kasr-ı Hümayun Sarayı

Ottoman Heritage Kasr-ı Hümayun Palace

In this issue of Avaz magazine, 
Kocaeli Museum Director Serkan 
Gedük explained the historical 
importance of the Kasr-ı Hümayun 
Palace, which took its final form 
during the reign of Sultan Abdülaziz 
and is also known as the place where 
Atatürk came together with journalists 
and shared the idea of the “Republic”.

İzmit, which has a long history, is a 
strategic region located on an important 
transition point connecting the Asian and 
European continents. For this reason, 
many civilizations have struggled to own 
this region in every period of history and 
left traces from themselves. Therefore, 
İzmit; It contains the cultural layers of many 
civilizations from Rome to Byzantium, 
from the Ottoman Empire to the Republic 
Period. Kasr-ı Hümayun, which means the 
palace belonging to the Sultan, welcomes 
its visitors at a point dominating İzmit. It 
is known that the first pavilion was built in 
wood during the reign of Murat IV (1623-
1640). In the Seyahatname of Evliya 
Çelebi, it is mentioned that a mansion 
was built here during the reign of Murat IV. 
Again, in the İzmit drawing by the French 
Consul Charles de Peysonnel, who came 
to İzmit in 1745, the mansion built by IV 
Murat is depicted.

Yazı / Article
Serkan Gedük
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Daha sonraki yıllarda saray, deprem, 
yangın gibi afetler neticesinde tekrardan 
yapılmıştır. Kasr-ı Hümayun son halini 
ise Sultan Abdülaziz Dönemi’nde (1861-
1876) almıştır.2 Günümüze ulaşan yapı-
nın mimarının Balyan ailesinden Garabet 
Balyan (1800-1866) olduğu yaygın bir 
görüştür.3 Ancak bazı araştırmacılara göre 
yapı Sarkis Balyan tarafından tamamlan-
mıştır. Köşk daha sonra restore edilerek 
2007 yılında Saray-Müze olarak ziyarete 
açılmıştır. Yapı, yüksek duvarlarla çevrili 
avlunun ortasında bulunan kagir sistemde 
inşa edilmiş olup, iki katlıdır. Yapının güney 
cephesinde giriş aksı öne çekilerek vurgu-
lanmıştır. Mermer kaplı giriş, çift yönlü ba-
samaklarla ulaşılan basık kemerli kapı ve 
iki yanda dikdörtgen açıklıklı birer pence-
reyle düzenlenmiştir. Zemin kat, yuvarlak 
madalyonlarla hareketlendirilmiş dikdört-
gen panolarla sınırlandırılmıştır. Üstte ve 
altta silmeyle sınırlanan kapı kemerinin iki 
yanında oluşan boşluklar, çarkıfelek tar-
zında süslemelerle doldurulmuştur. Saray 
Müze; Atatürk Odası, Kabul Salonu, Din-
lenme Odası, Yatak Odası, Hünkar Hama-
mı, Teşhir Vitrinleri ve Objeleri bölümlerin-
den oluşmaktadır.4

“SARAY GEREK DIŞ CEPHESİ 
GEREKSE İÇ MEKANDAKİ TAVAN 
SÜSLEMELERİYLE DİKKAT 
ÇEKMEKTEDİR.”
Binanın tavan süslemeleri Fransız ressam 
Mason tarafından yapılmıştır.5 Yapının ta-
vanlarında Türk bayrağı, gücü sembolize 
eden savaş aletleri, dengeyi temsil eden 
terazi, müzik aletleri ile Sultan Abdüla-
ziz’in tuğrasına da yer verilmiştir. Bunun 
dışında süslemelerde genellikle kıvrık dal 
motifleri, rumi, çiçek, meyve, manzara, 
natürmort ve hayvan tasvirli kompozis-
yonlar kullanılmıştır.6 Yapı, 19. yüzyılda 
inşa edilen imparatorluğa bağlı sivil mi-
marlık yapılarında olduğu gibi mimari ve 
bezeme tasarımlarında tercih edilen, ba-
rok ve ampir üslupla yapılmıştır. İç süs-
lemeleriyle birlikte değerlendirildiğinde 
yapı eklektik bir üsluptadır.7 Müzede ay-
rıca Cumhuriyetimizin kurucusu ulu ön-
der Mustafa Kemal Atatürk’ün Savarona 
gemisinde kullandığı deriden yapılmış 
dinlenme koltuğu, satranç masası, abaju-
ru, sehpası ve telefonu da yer almaktadır. 
2 http://www.kocaelitarihisempozyumu.com/bildiriler2/120.pdf
3 Garabet Balyan, en önemli eseri Dolmabahçe Sarayı’dır. Balyan Ailesi’ndendir. Osmanlı mimarlığının son dö-
neminin en önemli adları olarak anılan Balyan’lar, art arda dört kuşakta baba, oğul ve kardeşler olarak hemen 
bütün bireyleri hassa mimarı olan Ermeni Kökenli bir ailedir. Hassa Mimarı olarak II. Mahmut, Abdülmecit ve 
Abdülaziz döneminde görev yapmıştır. En verimli çalışma dönemi Sultan Abdülmecit’in hükümdarlık yıllarına 
rastlar. İzmit’te ise Kasrı Hümayun’dan başka İzmit Çuhahanesi ve Hereke Fabrikası da kendisi tarafından 
inşa edilmiştir. Yaklaşık otuz yıl mimarlık yapmıştır. Mimarlık hayatı boyunca yedi saray, dört fabrika, bir kışla, 
bir cami, iki hastane, üç okul, iki su bendi, bir türbe-sebil, yedi kilise tasarlayıp inşa etmiştir. Bunların çoğu 
günümüzde sağlam olup, özgün durumlarını korumaktadır. Bkz. https://core.ac.uk/download/pdf/38315319.
pdf, Afife Batur, “Balyan Ailesi” maddesi Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt: 2, İstanbul 1994, s.35-
41, (38)
4 http://www.kocaelitarihisempozyumu.com/bildiriler2/120.pdf
5 Karahüseyin 1992, s.132. 
6 http://www.kocaelitarihisempozyumu.com/bildiriler2/120.pdf
7 Kaya 2009, s. 173.

In the following years, the palace was 
rebuilt as a result of disasters such as 
earthquakes and fire. Kasr-ı Hümayun took 
its final form during the period of Sultan 
Abdulaziz (1861-1876). It is a common 
opinion that the architect of the building 
that has survived to the present day was 
Garabet Balyan (1800-1866) from the 
Balyan family. However, according to some 
researchers, the building was completed 
by Sarkis Balyan. The pavilion was later 
restored and opened to visitors in 2007 as 
a Palace-Museum. The building was built 
in a masonry system in the middle of the 
courtyard surrounded by high walls and 
has two floors. On the south facade of the 
building, the entrance axis is emphasized 
by pulling forward. The marble-covered 
entrance is arranged with a low-arched 
door with double-sided steps and a 
window with rectangular openings on 
both sides. The ground floor is bordered 
by rectangular panels enlivened by 
round medallions. The spaces formed 
on both sides of the door arch bordered 
by moldings at the top and bottom were 
filled with decorations in the style of wheel 
of fortune. Palace Museum; It consists 
of Atatürk Room, Reception Hall, Rest 
Room, Bedroom, Hünkar Bath, Display 
Showcases and Objects. 
“THE PALACE DRAWS ATTENTION 
WITH ITS EXTERIOR AND 
CEILING DECORATIONS.”
The ceiling decorations of the building 
were made by the French painter Mason. 
On the ceilings of the building, the Turkish 
flag, war tools symbolizing power, scales 
representing balance, musical instruments 
and Sultan Abdulaziz’s signature are 
also placed. In addition, curved branch 
motifs, rumi, flower, fruit, landscape, still 
life and animal depictions were used in 
decorations. The building was built in 
baroque and empire style, which was 
preferred in architectural and ornamental 
designs, as well as in the civil architectural 
structures of the empire built in the 19th 

century. The building has an eclectic style 
when evaluated together with its interior 
decorations. In the museum, there is 
also a leather lounge chair, chess table, 
lampshade, coffee table and telephone 
used by the founder of our Republic, the 
great leader Mustafa Kemal Atatürk on the 

“Küçük Saray”, “Av Kasrı” 
ve “Hünkar Köşkü” olarak 
da bilinen Kasr-ı Hümayun, 
İstanbul dışındaki tek 
saray yapısıdır ve son 
halini Sultan Abdülaziz 
Dönemi’nde (1861-1876) 
almıştır.
It is the only palace 
structure of Kasr-ı 
Hümayun, also known as 
“Small Palace”, “Hunting 
Pavilion” and “Hünkar 
Mansion” outside İstanbul 
and took its final form 
during the reign of Sultan 
Abdülaziz (1861-1876).

Yapı, 19. yüzyıl Batılılaşma 
dönemi sivil mimarlık 
örneklerinin tipik 
özelliğini yansıtmaktadır. 
Mimari süslemesinde 
dönemin barok ve ampir 
üsluplarının etkisi açık 
şekilde hissedilmektedir.
The building reflects the 
typical characteristics 
of 19th century 
Westernization period civil 
architecture examples. 
The influence of the 
baroque and empire styles 
of the period is clearly 
felt in its architectural 
decoration.

Yazı 
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Ayrıca müzede Mustafa Kemal Paşa’nın 
16 Ocak 1923 tarihinde düzenlediği ilk 
basın toplantısına katılan basın mensupla-
rının isimlerinin bulunduğu temsili toplantı 
masası ile vefatının ardından yayımlanan 
1938 tarihli orijinal gazete kupürleri bulun-
maktadır. 24 Mart 1923 tarihli dünyaca ünlü 
Time Dergisi kapağında yayınlan Atatürk 
fotoğrafı da Atatürk’ün Kocaeli ziyareti sı-
rasında çekilmiş olan fotoğraflardandır. 
“ATATÜRK, CUMHURİYET’İ 
KURMA FİKRİNİ İLK KEZ 
BURADA DUYURDU.”
Kasr-ı Hümayun’a değer katan en önem-
li özelliklerden biri de Mustafa Kemal  
Atatürk’ün 16 Ocak 1923’te ilk basın top-
lantısını burada yapmasıdır. 1923 tarihinde 
Kurtuluş Savaşı kazanılmış, fakat henüz 
Cumhuriyet ilan edilmemişti. Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk, Kasr-ı Hümayun’da 
16 Ocak 1923’te burada gazetecilerle bir 
toplantı gerçekleştirdi. Toplantı saat 21.30 
bir başlayıp sabaha kadar sürdü.8 Top-
lantıya Kurtuluş Savaşı boyunca yazılarıy-
la, yaptıkları haberlerle Milli Mücadele’ye 
büyük katkılar sunan gazeteci ve yazarlar 
davet edilmişti. Toplantının daveti ilgili ga-
zetecilere Büyük Millet Meclisi Hüküme-
ti’nin İstanbul Temsilcisi Dr. Adnan Bey 
(Adıvar) ve eşi Halide Edip Hanım (Adıvar) 
aracılığıyla ulaştırılmıştı. Vakit başyazarı 
Ahmet Emin Bey (Yalman), Tevhid-i Efkâr 
başyazarı Velid Bey (Ebüzziya), İleri baş-
yazarı Suphi Nuri Bey (İleri), İkdam yazarı 
Yakup Kadri Bey (Karaosmanoğlu), Tanin 
yazarı İsmail Müştak Bey (Mayokan), Ak-
şam yazarı Falih Rıfkı Bey (Atay), Yenigün 
başyazarı Yunus Nadi (Abalıoğlu) ve Kızı-
lay Başkanı Hamit Bey İstanbul’dan gelip 
toplantıya katılanlar arasındaydı.9 Ayrıca 
İleri gazetesinin İzmit muhabiri Kılınçzade 
Hakkı Bey (Kılıç) de İzmit kökenli bir ga-
zeteci olarak toplantıda hazır bulunmuş, 
dört kişilik bir ekip de görüşmeleri not et-
mişti. Atatürk, annesinin İzmir’de vefat et-
tiğine ilişkin haberi almasına karşın, prog-
ramını bozmayarak toplantıya katılmış, 
gazeteci ve yazarların görüşlerini alarak 
29 Ekim’de ilan edilecek olan Cumhuriyet 
rejimi fikrinin halkla buluşmasını sağla-
mıştır. Bu toplantı tarihimiz açısından Er-
zurum ve Sivas Kongreleri kadar önemli 
bir toplantıdır. Çünkü bu kongrelerde; Milli 
Mücadele’ye ilişkin kararlar alınmış, İzmit 
toplantısında ise Türkiye’nin yeni rotası çi-
zilmiş ve Cumhuriyet’in temelleri atılmıştır. 
Tarihimiz açısından büyük öneme sahip 
bu toplantının İzmit’ten ve Kasr-ı Hüma-
yun’dan yapılması da Kocaeli için büyük 
bir onur ve şanstır. 

8 Yücel 1980 s. 6.
9 http://www.kocaelitarihisempozyumu.com/bildiriler3/91.pdf

Savarona ship. In addition, in the museum, 
there are the representative meeting table 
with the names of the press members 
who attended the first press conference of 
Mustafa Kemal Pasha on January 16, 1923, 
and the original newspaper clippings 
dated 1938 published after his death. The 
photograph of Atatürk, published on the 
cover of the world famous Time magazine 
dated March 24, 1923, is one of the 
photographs taken during Atatürk’s visit to 
Kocaeli.
“ATATÜRK ANNOUNCED THE IDEA 
OF ESTABLISHING THE REPUBLIC 
HERE FOR THE FIRST TIME.”
One of the most important features that 
add value to the Kasr-ı Hümayun is that 
Mustafa Kemal Atatürk held his first press 
conference here on January 16, 1923. The 
War of Independence was won in 1923, but 
the Republic had not been declared yet. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk held a meeting 
with journalists here on January 16, 1923 
in Kasr-ı Hümayun. The meeting started 
at 21.30 and lasted until the morning. 
Journalists and writers who made great 
contributions to the War of Independence 
with their articles and news were invited to 
the meeting. The invitation of the meeting 
was delivered to the relevant journalists 
through the Istanbul Representative of the 
Grand National Assembly Government Mr. 
Adnan (Adıvar) and his wife Mrs. Halide 
Edip (Adıvar). Vakit lead writer Mr. Ahmet 
Emin (Yalman), Tevhid-i Efkâr lead writer Mr. 
Velid (Ebüzziya), İleri lead writer Mr. Suphi 
Nuri (İleri), İkdam writer Mr. Yakup Kadri 
(Karaosmanoğlu), Tanin writer Mr. İsmâil 
Müştak (Mayokan), Akşam writer Mr. Falih 
Rıfkı Bey (Atay), Yenigün editor-in-chief 
Yunus Nadi (Abalıoğlu) and Red Crescent 
President Mr. Hamit were among those 
who came from İstanbul and attended the 
meeting. In addition, Kılınçzade Hakkı Bey 
(Kılıç), İzmit reporter of İleri newspaper, 
was present at the meeting as a journalist 
from İzmit, and a team of four took note of 
the interviews. Although Atatürk received 
the news that his mother passed away in 
İzmir, he did not disrupt his schedule and 
attended the meeting, taking the views of 
journalists and writers and ensured that 
the idea of the Republican regime, which 
would be announced on October 29, was 
introduced to the public. This meeting 
is as important as the Erzurum and 
Sivas Congresses in terms of our history. 
Because in these congresses; Decisions 
regarding the War of Independence 
were taken, and the new route of Turkey 
was drawn at the İzmit meeting and the 
foundations of the Republic were laid. It is 
a great honor and chance for Kocaeli that 
this meeting, which is of great importance 
in terms of our history, is held in İzmit and 
Kasr-ı Hümayun.

Article: Serkan Gedük 
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24 Mart 1923 tarihli 
dünyaca ünlü Time Dergisi 

kapağında yayınlan 
Atatürk fotoğrafı, onun 

Kocaeli ziyareti sırasında 
çekilmiş fotoğraflarından 

biridir.
The photograph of 

Atatürk, published on the 
cover of the world famous 

Time magazine dated 
March 24, 1923, is one of 

the photographs taken 
during his visit to Kocaeli.
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Sadberk Hanım Müzesi Seçkisi 
Meşher’de

Sadberk Hanım Museum Selection 
in Meşher

Meşher’in üçüncü sergisi olan “Mâziyi Ko-
rumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir 
Seçki”, 19 bini aşkın eserin bulunduğu 
müzenin Arkeoloji ve Türk-İslam Sana-
tı koleksiyonlarından seçilen 210 nadide 
eserle, ziyaretçileri Anadolu’nun uygar-
lıklar tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor. 16 
Aralık 2020 tarihinden itibaren ziyarete 
açık olan sergide yer alan her bir eser, ait 
olduğu döneme ışık tutarak, M.Ö. 6. bin 
yıldan 20. yüzyıla uzanan geniş bir zaman 
diliminin öyküsünü geleceğe taşıyor.

MEŞHER’DE ZAMANDA 
YOLCULUK BAŞLADI!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Mehmet Koç’un isteğiyle oluştu-
rulan “Maziyi Korumak: Sadberk Hanım 
Müzesi’nden Bir Seçki” sergisi, 16 Aralık 
2020 tarihinde düzenlenen bir basın top-
lantısıyla ziyarete açıldı. 1 Ağustos tarihine 
kadar gezilebilecek olan serginin küratör-
lüğünü üstlenen Sadberk Hanım Müzesi 
Müdürü Hülya Bilgi de konuyla ilgili olarak 
şunları söyledi: “Sadberk Hanım Müzesi, 
Türkiye’de özel müzeciliğin öncüsüdür.  

“Preserving the Past: A Selection from 
the Sadberk Hanım Museum”, Meşher’s 
third exhibition, takes visitors on a journey 
through the history of civilizations in 
Anatolia with 210 precious works selected 
from the Archeology and Turkish-Islamic 
Art collections of the museum, where 
more than 19 thousand works are located. 
Each work in the exhibition, which is open 
to visitors since December 16, 2020, 
sheds light on the period it belongs to, 
and carries the story of a wide period of 
time from the 6th millennium BC to the 20th 
century into the future.

JOURNEY BEGAN IN MEŞHER!
The “Preserving the Past: A Selection 
from the Sadberk Hanım Museum”, which 
was created at the request of Ömer 
Mehmet Koç, Chairman of the Board of 
Koç Holding, was opened to visitors with 
a press conference held on December 
16, 2020. The exhibition curator, which 
is open to visitors until August 1, 
Sadberk Hanım Museum Director Hülya 
Bilgi, said the following on the subject:  

T ürkiye’nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi’nden bir seçki, 
müzenin 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstiklal 
Caddesi’ndeki Meymenet Han binasında bulunan ve bir Vehbi Koç Vakfı 

(VKV) kuruluşu olan Meşher’de açıldı.

A selection of Turkey’s first private museum, “Sadberk Hanım Museum” was 
opened in Meşher, an institution of Vehbi Koç Foundation (VKV), in Meymenet 
Han building on İstiklal Street, within the scope of the 40th anniversary activities 
of the museum. 

Sadberk Koç, 
1920’lerin sonu.
Sadberk Koç, 
late 1920s.

Haber / News
Şadan Alptekin

Haber
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News: Şadan Alptekin

Müze, ziyarete açılış tarihi olan 1980 tari-
hinden bu yana koleksiyonunu belli bir di-
siplin içinde bilinçli bir şekilde zenginleştir-
me, sergileme, bilimsel yayınlarla tanıtma 
ve eserleri iyi koşullarda muhafaza ederek 
gelecek kuşaklara aktarma konusunda 
gerekli özeni göstermektedir. Kırkıncı ku-
ruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 
İstanbul’un kalbi sayılabilecek bir mekan-
da, Meşher’de düzenlenen ve ziyaretçileri 
binlerce yıllık bir zaman yolculuğuna çı-
karan sergi, Anadolu uygarlıklarını çarpıcı 
örneklerle göstermenin yanı sıra Osmanlı 
sanatını en seçkin örneklerle gözler önüne 
sererek müze koleksiyonunun çeşitliliğini 
ve zenginliğini ortaya koyuyor”. 

TUTKULU BİR KOLEKSİYONER: 
SADBERK KOÇ

Sadberk Koç, el işlerine ve el sanatına 
duyduğu tutku ile bir araya getirdiği ko-
leksiyonunun, kendi adını taşıyacak bir 
müzede sergilenmesini arzular. Vefatının 
ardından bir müze kurmak isteğini yerine 
getirmek üzere, başta eşi Vehbi Koç ve 
çocukları bu konuda yoğun gayret gös-
terirler. Özellikle Sevgi Gönül, Koç Ailesi 
adına annesinin müze hayalini gerçekleş-
tirme görevini üstlenir ve müzenin kuru-
luş çalışmalarının ardından İcra Komitesi 
Başkanlığını, 2003 yılında vefat edene 
kadar sürdürür. Sadberk Hanım’ın büyük 
bir özveri ile toplayıp sakladığı el sanatları 
eserleri, 1980’de kurulan müzenin çekir-
değini oluşturur. Onun eski sanat eserle-
rine olan merakı zaman içinde bir kolek-
siyoncu titizliği ve seçiciliğine dönüşerek 
sonrasında ailesini de etkiler. 

SARIYER’DE BİR KÜLTÜR 
DERYASI

Koç Ailesinin 1950’de yazlık olarak aldığı, 
Sarıyer’in Büyükdere semtindeki Azaryan 
Yalısı, ailenin kararıyla 1978–1980 yılları 
arasında Sedat Hakkı Eldem’in hazırladı-

“Sadberk Hanım Museum, is a leading 
private museums in Turkey. Since 1980, the 
opening date of the museum, the museum 
has been taking care to enrich its collection 
in a certain discipline, to exhibit it, to 
introduce it with scientific publications and 
to transfer the works to future generations 
by preserving them in good conditions. 
The exhibition, organized in Meşher, in a 
place that can be regarded as the heart 
of Istanbul within the framework of the 40th 

anniversary events, takes the visitors on a 
time travel of thousands of years, as well 
as showing the Anatolian civilizations with 
striking examples, revealing the diversity 
and richness of the museum collection 
by showing the Ottoman art with the most 
distinguished examples. 
A PASSIONATE COLLECTOR: 
SADBERK KOÇ
Sadberk Koç wished her collection, which 
she brought together with her passion 
for handicrafts, and to be exhibited in a 
museum that would bear her name. In order 
to fulfill her wish to establish a museum 
after her death, her husband Vehbi Koç 
and their children make great efforts in this 
regard. In particular, Sevgi Gönül assumes 
the task of realizing her mother’s dream of 
a museum on behalf of the Koç Family, and 
after the establishment of the museum, 
she continues to be the Chairwoman of 
the Executive Committee until her death in 
2003. The handicrafts that Sadberk Hanım 
collected and kept devotedly form the core 
of the museum, which was established 
in 1980. Her interest in ancient artworks 
gradually transformed into a collector’s 
meticulousness and selectivity, and later 
affected his family.
A LIFE OF CULTURE IN SARIYER
The Azaryan Mansion in the Büyükdere 
district of Sarıyer, bought by the Koç 
Family as a summer residence in 1950, 

Koç ailesi adına 
annesinin müze hayalini 

gerçekleştiren Sevgi 
Gönül, 1985.

Sevgi Gönül, who made 
her mother’s dream of a 

museum real on behalf of 
the Koç Family, 1985.

Philetairos Büstü, Mermer, 
Roma Dönemi, MS 1. 

Yüzyıl
Bust of Philetairos, 

Marble, Roman Period, 1st 
Century AD

Mektup Çantası, Deri 
Osmanlı, İstanbul, 

1773 tarihli
Letter Wallet, Leather 

Ottoman, Istanbul, 
dated 1773
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ğı restorasyon projesi kap-
samında Sadberk Koç’un 
anısına, onun kişisel koleksi-
yonunu sergilemek üzere bir 
müzeye dönüştürülür ve 14 
Ekim 1980 tarihinde Sadberk 
Hanım Müzesi adıyla ziyarete açı-
lır. Sadberk Hanım Müzesi, aynı zamanda 
Türkiye’nin ilk özel müzesi olma özelliğini 
taşır. Müze özellikle İznik çini ve 
seramikleri, Osmanlı dönemi ka-
dın kıyafetleri ile işleme kolek-
siyonu niteliği bakımından 
dünya koleksiyonları içeri-
sinde hatırı sayılır bir yere 
sahiptir. Sadberk Hanım Mü-
zesi, arkeoloji ve erken İslam 
dönemi eserleri yanında hat 
sanatından ipekli dokumalara 
kadar Osmanlı sanatının en seçkin 
örneklerini toplayarak kültürel bir mirası 
gelecek kuşaklara aktarıyor. Ayrıca Sad-
berk Hanım Müzesi Müdürü ve Sanat Ta-
rihçisi Hülya Bilgi ile Arkeolog G. Senem 
Özden Gerçeker’in metinlerini kaleme 
aldığı, Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı 
edisyon halinde yayımlanan bir de sergi 
kitabı bulunuyor.

MEŞHER

Bir Vehbi Koç 
Vakfı kuruluşu 
olan Meşher, 
tarihi araş-
t ı rma la rdan 
güncel sanata 
uzanan kap-
samlı sergi-
lerinin yanı sıra 
atölye ve konferans 
gibi etkinlik serileri düzenliyor. Osmanlı 
Türkçesinde “sergi mekanı” anlamına ge-
len adıyla Meşher, zamanlar ve kültürler 
arasında ilham verici bir diyalog zemini 
sağlamak amacıyla 2019 Eylül’ünden 
bu yana etkinliklerini sürdürüyor. Üç kata 
yayılan 900 metrekarelik sergi alanı ve et-
kinlikler için bulunan 100 metrekarelik faa-
liyet alanına sahip olan Meşher’deki sergi-
ler, Ortaçağ’dan günümüze uzanan geniş 
zaman dilimi içinde çok çeşitli konularda-
ki programı, araştırmaya dayalı akademik 
yönü ve yayınlarıyla bir referans noktası 
olarak kültür sanat sahnesine katkıda bu-
lunmaya devam ediyor. Ayrıca Meşher 
ve Sadberk Hanım Müzesi’nin ortaklaşa 
hazırladığı etkinlikler “Maziyi Korumak: 
Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki” 
adlı serginin ziyarete açık olduğu sürece, 
pandemi sebebiyle alınan sağlık tedbirle-
ri gereği Meşher’in dijital platformlarında 
çevrim içi olarak gerçekleştirilmektedir. 

was transformed into a 
museum in memory of 
Sadberk Koç as part of the 

restoration project prepared 
by Sedat Hakkı Eldem 

between 1978-1980 and to 
exhibit her personal collection. 

It was opened in 1980 as the Sadberk 
Hanım Museum. Sadberk Museum, 

also carries the distinction of 
being Turkey’s first private 

museum. Especially İznik 
tiles and ceramics have a 
considerable place in the 
world collections in terms 
of Ottoman period women’s 
clothing and embroidery 

collection. Sadberk Hanım 
Museum collects the most 

outstanding examples of 
Ottoman art, from calligraphy to silk 

fabrics, as well as archeology and early 
Islamic period artifacts, and passes on 
a cultural heritage to future generations. 
There is also an exhibition book published 
in two editions in Turkish and English, 
written by the Sadberk Hanım Museum 
Director and art historian Hülya Bilgi and 
archaeologist G. Senem Özden Gerçeker.
MEŞHER
Meşher, an organization of Vehbi 
Koç Foundation, organizes extensive 
exhibitions ranging from historical 
research to contemporary art, as well 
as series of events such as workshops 
and conferences. Meşher, which means 
“exhibition space” in Ottoman Turkish, 
has been continuing its activities since 
September 2019 in order to provide a 
ground for an inspiring dialogue between 
times and cultures. The exhibitions in 
Meşher, which has 900 square meters 
of exhibition space spreading over three 
floors and a field of activity of 100 square 
meters for events, contribute to the culture 
and arts scene as a reference point with 
its program on a wide range of subjects, 
research-based academic aspect and 
publications in a wide time span from the 
Middle Ages to the present day. continues 
to be found.
In addition, activities prepared jointly by 
Meşher and Sadberk Hanım Museum are 
held online on Meşher’s digital platforms 
as long as the exhibition “Preserving the 

Past: A Selection from the 
Sadberk Hanım Museum” 

is open to visitors, due 
to the health measures 
taken due to the 
pandemic.

İstiklal Caddesi’ndeki 
Meşher’de sergilenen 
eserler, M.Ö. 6. bin yıldan 
20. yüzyıla uzanan bir 
zaman dilimini kapsıyor. 
The works exhibited in 
Meşher on İstiklal Street 
cover a period from the 6th 
millennium BC to the 20th 
century.

Gelin kıyafeti 
Saten, dantel, deri, kurdele, 
gümüş tel, yeşil tırtıl tel 
Osmanlı, Bursa, 1909
Bridal outfit 
Satin, lace, leather, ribbon, 
silver wire, green spiral 
wire, Ottoman, Bursa, 1909
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Science Understanding of the Turkish 
Islamic World

Türk İslam Dünyasının  
Bilim Anlayışı

Türk-İslam dünyasının bilim anlayışı; in-
san, toplum ve evren arasında kurulan 
birlik ve bütünlük esasına dayanır. Bilim 
ve felsefe en temelde hakikatin aranması 
faaliyetidir. Bu bakımdan gayeleri itibariy-
le birleşirler. İnsan hakikat ile akıl ve vahiy 
üzerinden temasa geçerek buluşur. Böy-
lece İslam ilim tasnifinde, akli ilimler ve 
nakli ilimler olmak üzere iki grup meyda-
na gelmiştir. İslamiyet’in gelişi ile Müslü-
manlar arasında iki faaliyet paralel olarak 
gelişmiştir. Bir yandan Kur’an-ı Kerim’in 
okunması, anlaşılması ve yorumlanması, 
bir yandan da önceki medeniyetlerin or-
taya koymuş oldukları rasyonel insanlık 
başarılarının miras olarak aktarılması… 
Bu süreç insanlık adına gurur ve mutluluk 
duyulacak, bütün zamanlar için örnek teş-
kil edecek kutlu bir dönemdir. 

T ürk-İslam dünyasının bilim anlayışı ve dünya kültür ve medeniyetine 
yansımalarının nasıl olduğunu Avaz dergisi okuyucularına, Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığını 

sürdüren, ayrıca Uluslararası Felsefe Araştırmaları Derneği ile Türk Felsefe 
Derneği üyelerinden olan Prof. Dr. Levent Bayraktar açıkladı.

The scientific understanding of the Turkish-
Islamic world is based on the principle of 
unity and integrity established between 
man, society and the universe. Science 
and philosophy are basically the search 
for truth. In this respect, they are united in 
their purpose. Man meets truth by getting in 
touch through reason and revelation. Thus, 
in the classification of Islamic sciences, 
two groups, namely mental sciences and 
apocalyptic sciences, occurred. Two 
activities between Muslims developed 
in parallel with the advent of Islam. On 
the one hand, reading, understanding 
and interpretation of The Holy Quran, on 
the other hand, transferring the rational 
humanity achievements of previous 
civilizations as a legacy… This process 
is a happy period that will be proud and 
happy for humanity and set an example 
for all times. 

Prof. Dr. Levent Bayraktar, who is also a member of the Department of History 
of Philosophy at Ankara Yıldırım Beyazıt University and a member of the 
International Philosophical Research Association and the Turkish Philosophy 
Association, explained to the readers of Avaz magazine how the understanding 
of science of the Turkish-Islamic world and its reflection on the world culture 
and civilization.

Prof. Dr. Levent Bayraktar
Ankara Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi
Felsefe Tarihi Ana Bilim 

Dalı Başkanı
Ankara Yıldırım 

Beyazıt University
Head of the Department of 

History of Philosophy

Article: Levent Bayraktar

Yazı / Article
Levent Bayraktar
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“Türk felsefesinin ve 
hümanizmasının evrensel 
kuşatıcılığı ve bütün bir 
cihanı kucaklayan değerler 
sistematiği vardır.”
“There is a universal 
encompassing of Turkish 
philosophy and humanism 
and a systematic of 
values that embraces the 
whole world.”

Zira bu dönemde akıl ve vahiy arasında 
bir karşıtlık veya çelişki olamayacağından 
hareketle önceki bilgiler derlenmiş, deyim 
yerindeyse insanlık tarihi ve birikimi temi-
ze çekilmiştir. Bu durum tarih içerisinde 
çok ender dönemlerde başarılabilmiş ve 
medeniyet adına büyük bir hamle gerçek-
leştirilebilmiştir. Böylece bir yandan eski 
uygarlıkların başta bilim ve felsefe adına 
olmak üzere ortaya koymuş oldukları eser-
ler Arapçaya kazandırılarak bu dil, zengin 
bir tefekkür dili haline gelmiş ve hemen ar-
dından da orijinal âlim ve mütefekkirlerini 
yetiştirmiştir. Bunların eserlerine kuş bakı-
şı bir gözle bakılacak olursa, akli olanla 
nakli olanın birlikte ve bir bütün teşkil ede-
cek şekilde nasıl başarılı bir örnek oluştur-
dukları görülecektir. Hatta ilim ve tefekkü-
rün de ibadet sayıldığı, teşvik ve himaye 
gördüğü de kolaylıkla tespit edilecektir. 
Bu tutum, bütün zamanlar için başarılı bir 
model olarak kendisine yönelecekler için 
ilham vermeye devam etmektedir. Böylece 
Türk-İslam Medeniyeti’nin ilim anlayışı bir-
leştirici ve bütünleştirici bir idea (evrensel 
gerçeklik) ekseninde oluşmuştur ve oluş-
turulmak durumundadır denilebilir. Zira 
bu idea; akıl ve nakil (vahiy) arasında bir 
çelişki veya karşıtlık görmediği gibi dünya 
ve öte dünyayı da birbirinden ayrı telakki 
etmez. Ayrıca din ile hayat arasında da bu 
birliği tesis etmeye çalışır. Böylece “dinli 
bir hayat, hayatlı bir din” tasavvur ederek 
madde ve mana birliğini de gözetir. Doğal 
olarak bu din, ilim ve tefekkür tarzı sömür-
geciliğe, zulme ve tahakküme kapalıdır. 
Türk-İslam hümanizmasının arka planında 
bu telakkiler yatmaktadır.

Because there could not be a contradiction 
or paradox between reason and revelation 
in this period, previous information 
was compiled, and the history and 
accumulation of humanity was cleared. 
This situation was achieved in very rare 
periods in history and a great move was 
made in the name of civilization. Thus, 
on the one hand, the works of ancient 
civilizations, especially in the name of 
science and philosophy, were introduced 
into Arabic, and this language became 
a rich language of contemplation, and 
immediately afterwards it raised original 
scholars and thinkers. If we look at their 
works with a bird’s eye view, it will be 
seen how the mental and the transmitted 
together form a successful example as a 
whole. In fact, it will be easily determined 
that science and contemplation are 
also considered worship, encouraged 
and protected. This attitude continues 
to inspire those who will turn to it as a 
successful model for all time. Thus, it can 
be said that the understanding of science 
of the Turkish-Islamic Civilization has 
been formed on the axis of a unifying and 
integrating idea (universal reality) and has 
to be established. For, this thought does 
not see any contradiction or paradox 
between reason and revelation, nor does 
it consider the world and the other world 
separate from each other. It also tries to 
establish this unity between religion and 
life. Thus, by envisioning “a religious life, a 
lively religion”, it also observes the unity of 
matter and meaning. Naturally, this religion 
is closed to colonialism, which is a style 
of science and contemplation, oppression 
and domination. These considerations 
lie in the background of Turkish-Islamic 
humanism.

Yazı 
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Happiness at Home with Vahe Kılıçarslan

Vahe Kılıçarslan ile  
Evdeki Mutluluk

Interview: Berk Uçku

22 YILDA İHTİYAÇ SAHİBİ 5 BİN 
AİLENİN EVİNİ YENİLEDİ

Vahe Kılıçarslan, televizyon dünyası-
nın en ünlü isimlerinden biri. Dile ko-
lay tam 22 yıldır hazırlayıp sunduğu 
“Vahe ile Evdeki Mutluluk” programıy-
la ekranlarda. Türkiye’yi adım adım 
gezerek, yaklaşık 5 bin ev yenileyen 
ve programlarında yöresel tatları tanı-
tan Kılıçarslan, ilginç açıklamalarıyla 
Avaz’ın konuğu oldu.

Berk Uçku: Star TV’de Pazar günleri 
yayınlanan programınızla, her hafta 
farklı bir ilde karşımıza çıkıyorsunuz. 
Bu koşuşturma sizi yormuyor mu?

Vahe Kılıçarslan: Sevdiğiniz bir işi ya-
parsanız, ömür boyu yorulmazsınız. Ben 
işimi çok seviyorum. Evlerini yenilediğim 
insanların yüzlerinde gördüğüm mutluluk, 
bir sonraki haftanın enerjisini veriyor.

RENOVATED THE HOME OF 5 
THOUSAND FAMILIES IN NEED IN 
22 YEARS
Vahe Kılıçarslan is one of the most famous 
figures in the world of television. He has 
been on the screens for 22 years with the 
program “Happiness at Home with Vahe”. 
Kılıçarslan, who has seen every part 
of Turkey renovated about 5 thousand 
houses and introduced local tastes in his 
programs, was a guest of Avaz with his 
interesting explanations.
Berk Uçku: Your program broadcasts 
on Sunday on Star TV, we see you in a 
different province every week. Doesn’t 
this rushing around tire you out?
Vahe Kılıçarslan: If you do a job you 
love, you won’t get tired for life. I love my 
job. The happiness I see on the faces of 
people whose homes I renovate gives me 
the energy of the next week.

1 999 yılından bu yana ekrana 
gelen programıyla rekor kıran 
Vahe Kılıçarslan’ın başarısının 

sırrı, sevgi ve samimiyet. Kılıçarslan: 
“Kapısını çaldığım her evde, aileden 
biri gibi karşılandım. Bundan daha 
büyük bir mutluluk olabilir mi?” diyor.

Vahe Kılıçarslan, who broke a record 
with his program that has been on the 
screen since 1999, says the secret of 
success, love and sincerity. Kılıçarslan 
says: “In every house, I was welcomed 
as a family member. Can there be 
greater happiness than this?”

Vahe Kılıçarslan, 
ekranların en uzun soluklu 

dekorasyon programına 
imza attı.

Vahe Kılıçarslan has 
succeeded to have the 

longest decoration 
program on tv screens.

Berk Uçku, “Cansız 
Manken” olarak da bilinen 

Vahe Kılıçarslan ile 
birlikte.

Berk Uçku with Vahe 
Kılıçarslan, also known as 

“Lifeless Mannequin”.

Röportaj / Interview
Berk Uçku
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Berk Uçku: 22 yıldır aynı programla ek-
ranlardasınız. Televizyon dünyasında 
bu hiç de alışılmış bir durum değil. Ba-
şarınızın sırrı nedir?

Vahe Kılıçarslan: Öncelikle samimiyet… 
Ben evlerini yenilediğim ailelerin heyeca-
nını ve sevincini, onların ailelerinden biri 
gibi yaşıyorum. Bu da ekran başındaki iz-
leyicilere geçiyor olmalı ki, beni izlemeye 
devam ettiler. Kapısını çaldığım her evde 
aileden biri gibi karşılandım. Bana oğulla-
rı, ağabeyleri, kardeşleri gibi davrandılar. 
Bu her programcıya nasip olacak bir du-
rum değil. 

Berk Uçku: Böyle bir program yapmak 
nereden aklınıza geldi?

Vahe Kılıçarslan: Program tamamıyla 
benim formatım. Zaman zaman başka 
yapımcılar da böyle programlar denedi-
ler. Bu projelerin öncüsü olmak da insa-
na gurur veriyor. Ne var ki, onların ekran 
maceraları uzun sürmedi. Dışarıdan kolay 
gibi görünse de çok zorlukları olan, büyük 
titizlik ve detay isteyen bir proje bu. Mutfa-
ğından banyosuna, parkesinden badana-
sına kadar her hafta bir ev yenilemek, hiç 
de kolay değil. Tabii daha sonra da evin 
eşyalarını seçiyoruz. Oldukça kapsamlı 
ama çok da zevkli bir süreç bu. Sevgiyle 
yapılabilecek bir iş kısacası. Ayrıca gitti-
ğimiz şehri ve yöresel lezzetleri tanıtan 
bölümlerimiz de yer alıyor programımızda.

HaberRöportaj

Berk Uçku: You’ve been on the screens 
with the same program for 22 years. 
In the world of television, it’s really 
unusual. What is the secret to your 
success?
Vahe Kılıçarslan: First of all, it’s 
sincerity… I feel the excitement and joy of 
the families as one of their families. And 
this must be felt by the on-screen viewers, 
who kept watching me. In every house, I 
was welcomed as a family member. They 
treated me like their son, their brother, 
their sibling. This is not a situation that 
every programmer can experience.
Berk Uçku: How did you come up with 
such a program idea?
Vahe Kılıçarslan: The Program is 
completely my format. Sometimes, other 
producers have tried such programs. 
Being the pioneer of these projects 
also makes you proud. However, their 
on-screen adventures did not last long. 
Although it may seem easy from the 
outside, it is a project that has many 
challenges, requires great rigor and 
detail. Renovating a house every week, 
from its kitchen to its bathroom, from its 
parquet to its whitewash, is not easy. Of 
course, then we choose the furniture of 
the house. It’s a very thorough, but very 
enjoyable process. In short, it’s a job that 
can be done with love. In addition, our 
program includes sections that introduce 
the city we are going to and local tastes. 

Vahe Kılıçarslan’ın 22 
yıldır yapımcılığını ve 
sunuculuğunu üstlendiği 
“Vahe ile Evdeki Mutluluk” 
programı izleyiciyle Star 
TV ekranlarında buluşuyor.
“Happiness at Home 
with Vahe”, which Vahe 
Kılıçarslan has produced 
and hosted for 22 years, 
meets the audience on 
Star TV screens.
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Berk Uçku: Talihlileri nasıl seçiyorsu-
nuz?

Vahe Kılıçarslan: Genellikle bize gelen 
elektronik postalarla aileleri buluyoruz. 
Bazen de gittiğimiz illerin valilikleri, bele-
diyeleri ve yardım dernekleri, ihtiyaç sa-
hibi ailelerin olduğunu söylüyorlar. Onlarla 
ortak çalışmalar yaparak ailelere ulaşıyo-
ruz. 

Berk Uçku: Şimdiye kadar kaç ev yeni-
lediniz?

Vahe Kılıçarslan: 5 bine yakın ihtiyaç 
sahibi ailenin evini yeniledik, eşyasını al-
dık. Türkiye’yi adım adım gezerek, 81 ilde 
araştırmalar yaparak, titizlikle programla-
rımızı hazırladık. Bu alanda bir rekorun da 
sahibiyiz. 

Berk Uçku: Bu sizin ilk rekorunuz değil 
sanırım.

Vahe Kılıçarslan: Daha önce de bir rek-
lam kampanyası için 5 saat 26 dakika hiç 
hareket etmeden durarak bu alanda da 
bir rekorun sahibi olmuştum. 

Berk Uçku: Bu yüzden “Cansız Man-
ken” lakabını aldınız değil mi? Nereden 
aklınıza geldi böyle bir şey yapmak?

Vahe Kılıçarslan: 1995 yılında “Best Mo-
del” seçildikten sonra hayatımı mankenlik 
yaparak kazanmaya başladım. O sıralar 
pek çok reklam kampanyasından da iş 
teklifleri geliyordu. Bir fuarda vitrin man-
keni gibi kıpırdamadan durma fikri aklıma 
geldi ve uyguladım. Çok da ilgi çekmişti. 
Uzun yıllar “Cansız Manken” olarak anıl-
dım. Yani o yıllarda durarak adımdan söz 
ettirdim, şimdi de işim gereği durmak 
nedir bilmiyorum. Bir ortayı bulamadım 
yani…

Interview: Berk Uçku

Berk Uçku: How do you choose the 
lucky families?

Vahe Kılıçarslan: We usually find 
families that email us. Sometimes the 
governorates, municipalities and charities 
of the provinces we go to say that there 
are families in need. We reach out to 
families by collaborating with them.

Berk Uçku: How many houses have 
you renovated so far?

Vahe Kılıçarslan: We renovated the home 
of about 5 thousand families in need, 
bought their furniture. We have carefully 
prepared our programs by visiting Turkey 
step by step, conducting research in 81 
provinces. We also have a record in this 
field.

Berk Uçku: I don’t think this is your 
first record.

Vahe Kılıçarslan: I had previously held a 
record in this area by standing for 5 hours 
and 26 minutes without moving for an 
advertising campaign.

Berk Uçku: That’s why you got the 
nickname” Lifeless Mannequin” right? 
What made you think to do something 
like that?

Vahe Kılıçarslan: After being “Best 
Model” in 1995, I started making a living 
by modeling. At that time, there were 
also job offers from many advertising 
campaigns. I came up with the idea of 
standing still like a showcase mannequin 
at a fair, and I did it. And it attracted a lot 
of attention. For many years, I was called 
a “Lifeless Mannequin.” I mean, in those 
years, stopping made me famous and for 
now I don’t know what can stop me. I can 
not find the middle way…

Vahe Kılıçarslan, yıllardır 
hazırladığı programlarıyla 

Türkiye’nin yöresel 
lezzetlerini ve kültürel 
zenginliklerini ekrana 

getirmeye devam ediyor.
Vahe Kılıçarslan continues 

to bring the local tastes 
and cultural riches of 

Turkey to the screen with 
his programs prepared for 

years.
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Berk Uçku: Magazin dünyasının iyilik-
sever ünlüleri denilince ilk akla gelen 
isimlerdensiniz ve çok seviliyorsunuz.

Vahe Kılıçarslan: Bunu sizlerden duy-
mak çok mutlu etti beni. Sağ olsunlar, 
sevenim çok. İnsan ilişkilerine çok değer 
veriyorum. Daha önce de dediğim gibi, 
evlerini yenilediğim insanların mutlulu-
ğuna ortak oluyorum. Sosyal sorumluluk 
projelerine de imkanım oldukça destek 
veriyorum. Ayrıca aile hayatıma dikkat 
ediyorum. Sanatçı dostlarımla da aram 
çok iyi. Polemiklerden, dedikodulardan, 
çıkar kavgalarından uzak bir hayat yaşı-
yorum. Evlerini yenilediğim ailelerin için-
de zaman zaman tedaviye ihtiyacı olan 
hastalar da oluyor. Onları da imkanlarımız 
ölçüsünde tedavi ettiriyoruz. Tüm bunla-
rın karşılığı bana mutluluk olarak yansıyor. 
İyilikseverlik aslında bir meziyet olmamalı, 
her insan iyilik yapmalı… 

Berk Uçku: Yeni projeleriniz var mı?

Vahe Kılıçarslan: Televizyon için düşün-
düğüm birkaç farklı program projem var. 
Kanal yetkilisi arkadaşlarla zaman zaman 
görüşüyorum ancak henüz fırsatını bu-
lamadım. “Vahe ile Evdeki Mutluluk” şu 
anda zamanımın neredeyse hepsini alı-
yor. İleride belki farklı bir programla yine 
ekranlarda olabilirim. Bir dönem oyuncu-
luk da yapmıştım. Zaman zaman film pro-

jeleri geliyor ama onlara da zaman 
ayıramıyorum. Çok özel bir proje 

olursa düşünebilirim.

Berk Uçku: Bu yoğun ça-
lışma temposu içinde bana 

zaman ayırıp, sorularımı tüm samimi-
yetinizle cevapladığınız için size çok 
teşekkür ederim.

“Vahe ile Evdeki Mutluluk” 
programında Türkiye’nin 
pek çok ili geziliyor, en 
güzel yerleri gösteriliyor 
ve dekorasyon tüyoları 
veriliyor.
In the “Happiness at 
Home with Vahe “, many 
provinces of Turkey are 
visited, the most beautiful 
places are shown and 
decoration tips are given.

Berk Uçku
Vahe Kılıçarslan

Berk Uçku: The first person that 
comes to mind when it comes to the 
benevolent celebrities of the tabloid 
world you are one of the names and 
you’re very loved.
Vahe Kılıçarslan: I’m so happy to hear that 
from you. Thanks to those people, I have 
a lot of lovers. I value human relationships 
very much. As I have said before, I am a 
partner in the happiness of the people 
whose homes I have renovated. I also 
support Social Responsibility Projects 
as I have chance. I also pay attention 
to my family life. I’m also very good with 
my artist friends. I live a life away from 
polemics, gossip, conflicts of interest. 
Among the families whose homes I have 
renovated, there are also sick people who 
need treatment from time to time. We’re 
treating them within the bounds of our 
possibilities. All this is comes back to me 
as happiness. Benevolence should not 
actually be a virtue, every person should 
do good…
Berk Uçku: Do you have any new 
projects?
Vahe Kılıçarslan: I have a few different 
program projects I am thinking about for 
television. I meet with friends from the 
channel from time to time, but I haven’t 
had the opportunity yet. “Happiness at 
Home with Vahe” is taking up almost all 
of my time right now. In the future, maybe 
I’ll be on the screens again with a different 
program. I also did acting for a while. 
From time to time, film projects come, but 
I can’t devote time to them either. I can 
think about it if it’s a very special project. 
Berk Uçku: Thank you very much for 
taking the time in your work pace and 
and answering my questions with all 
sincerity.

HaberRöportaj
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Martılar Deniz İnsanlar Bir de
Seagulls, Sea, People and

Ö yküler, düzyazılar, şiirler ondan 
önce bir başka yazılıyordu, on-
dan sonra başka yazıldı. Türk 

edebiyatının en önemli isimlerinden İs-
tanbul aşığı Sait Faik için pek çok şey 
yazıldı, söylendi. Bedri Rahmi Eyüboğ-
lu onun için: “İstanbul yedi tepeye ku-
rulmuş derler, bu tepelerden sekizincisi 
de Sait’in kurduğu tepe olmalı. İstan-
bul’u Sait’in dilinden, Sait’in eserinden 
tatmamış olanlar, istedikleri kadar yerli-
siyiz desinler, Sait’i okumadıkça Sait’in 
dilimize getirdiği ışıkla İstanbul’u kana 
kana seyretmedikçe, doğup büyüdük-
leri memlekette birer turist olarak yaşı-
yorlar demektir…” derken sanki söyle-
yecek söz bırakmamış kimseye.
Her Mayıs’ta özlemle andığımız Sait Faik’i 
dergimizin bu sayısında, 2009 yılında Özel 
Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğrenci-
lerinin Meslek Dersleri Öğretmeni İlknur 
Akgün ile hazırladıkları, Darüşşafaka Eği-
tim Kurumları Liselerarası 5. “Hişt Hişt! 
Genç Sait Faik!” Öykü Yazma Yarışma-
sı’nın ödül töreninde de açılış filmi olarak 
gösterilen “Martılar Deniz İnsanlar bir de 
Sait Faik” adlı belgeselin metniyle selam-
lamak istiyoruz. Sait Faik’in hayatına, onun 
tüm eserlerinden yaptığımız araştırmalar-
dan yaptığımız alıntılarla bir dokunmak, bir 
saygı duruşunda bulunmak istedik.
“Ne yazı, ne kışı, ne de ilkbaharı seviyo-
rum. Çiçekler ve ağaçlar ve otlar yalnız 
sonbaharda toprağın derinliklerindeki sırrı 
anlaşılmaz lisanlarıyla kulağımıza fısıldar-
lar. Ama biz anlayamayız. Onlar da mah-
zun, dargın çocuklar gibi uykuya dalarlar.” 
Onunkisi çok sevdiği sonbahar günlerin-
den birinde 18 Kasım 1906’da Adapa-
zarı’nda başlayıp tüm sırlarını anlatmayı 
bitiremeden erkenden sonlanıveren bir hi-
kaye. Biraz umursamaz, biraz avare. Öyle 
bir hikaye işte...

Article: İlknur Akgün

Stories, prose, poems were 
written in another beautiful way 
before him, and they were written 
differently after him. A lot has 
been written and said for Sait 
Faik, one of the most important 
names in Turkish literature, who 
is a lover of İstanbul. Bedri Rahmi 
Eyüboğlu said: “They say İstanbul 
was founded on seven hills, and 
the eighth of these hills must be the 
hill built by Sait. Those who have not 
tasted İstanbul from Sait’s language or 
Sait’s work may say that we are as local 
as they like, unless they read Sait and 
watch İstanbul to the full with the light 
Sait brings to our language, it means 
they live as tourists in the country 
where they were born and grew up ...” 
as if he left no words to say. 
In May issue of our magazine that we 
commemorate Sait Faik every year, we 
want to greet you with the text of the 
documentary, “Seagulls Sea People and 
Sait Faik” which was shown as the opening 
film at the awards ceremony of Darüşşafaka 
Educational Institutions 5th “Hişt Hişt! Genç 
Sait Faik!” Short Story Writing Competition 
Between High Schools” in 2009, prepared 
by Private Marmara Anatolian Vocational 
High School students with their vocational 
lesson teacher İlknur Akgün.
“I love neither summer, nor winter, nor spring. 
Flowers and trees and grasses whisper 
to our ears in their incomprehensible 
language only in autumn. But we cannot 
understand. They also fall asleep like sad 
children.” It is a story that begins on one of 
his beloved autumn days in Adapazarı on 
November 18, 1906 and ends early before 
he can finish telling all his secrets. A little 
reckless, a little wanderer. It’s a story like 
that...
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“Balık tutmak, kahvede oturmak, yanım-
da çok sevdiğim köpeğim, insan tanımak, 
Beyoğlu’nda bir aşağı bir yukarı dolaş-
mak, arada içmek, hikaye yazmak, velha-
sıl hiçbir şeye bağlanmadan avare gez-
mek bütün gün.” Yaşamak demekti onun 
için. Öyle de yaşadı zaten kırk sekiz yıllık 
hayatını.
“Şehir muhakkak yazının ta kendisi. Or-
man, deniz, çiçek, yemiş, böcek, kuş, gü-
zel insan olur da şiir olmaz olur mu?” Lise 
yıllarında şiirle başladı yazmaya. Şiir ta-
dındaki hikayeler geldi peşi sıra. “Hikaye-
lerimde şiir kokusu var diyorsunuz, bir iki 
tane de şiir yazdım içinde hikaye kokuları 
var dediler. Demek ki ben ne bir hikaye-
ciyim, ne de bir şair. İkisi ortası acayip bir 
şey. Napalım beni de böyle kabul edin.” 
Kendini iyi bir hikayeci değil de hikayeci 
gözüken bir yazıcı gören, aklına ne gelirse 
yazan, hikayelerinin oturaklı gerçek hika-
yelerin yanında nasıl eksik, nasıl fazla, na-
sıl hatalı olduğunu düşünen, kendisinden 
yazı isteyenlere “Şimdilik sizler hoşlanıyor-
sanız yarın hoşlanmayacakmışsınız, ne çı-
kar?” diyebilen biriydi Sait Faik.
“Bütün yaz şimdiye kadar bir şey yazma-
dım diyebilirim. İki balıkçı hikayesi yazmış-
tım, ikisini de düşürdüm desem inanmaz-
sınız. Fakat öyle oldu. Çünkü yazın ötede 
beride yazarken unuttum. Bir tanesine 
hala yanarım.” … “Ayda bir yazı göndere-
ceğimi vaat etmekle beraber mektuplarını-
zı, küçük bir kartınızı esirgememenizi rica 
ederim. Çünkü çok tuhaf adeta zorla baş-
kalarının zoruyla yazı yazan tuhaf bir haleti 
ruhiyem var. Kamçılanmadan yürümeyen 
atlardan biri olsam gerek.” Sözleriyle öğ-
reniriz kolayca yazı yazamadığını 1936 yı-
lında Yaşar Nabi Nayır’a gönderdiği, ava-
reliğini anlattığı mektupta.
“Siz bir adamı hiç görmeden, iki dakika 
evvel öyle bir adamın İstanbul ilinde yaşa-
dığını bile bilmeden, birdenbire zanaatın-
dan ve adından seviverdiniz mi? İçinizi hiç 
bilmediğiniz bir İstanbul semtinin akşamı 
kaplarken ve evinin önünde oturup cigara 
içen, gözkapakları kirpiksiz ve kıpkırmı-
zı bir ihtiyar adamı hayranlıkla, sevgiyle, 
saygıyla andınız mı? Hiç içinize taş gibi, 
ağır bir su gibi, bir sevgi oturdu mu? Otur-
mamışsa Allah aşkına vazgeçin şu yazımı 
okumaktan.” diye başlar “Gün Ola Har-
man Ola” öyküsüne boyacı çocuğun boya 
sandığını yapan, hiç tanımadığı marangoz 
Mercan Usta’ya sevgisini anlatırken. Sait 
Faik, insanı tanımadan kalbine acı kuyu 
suyu gibi bir sevgiyi oturtup sevdi. “Her 
şey bir insanı sevmekle başlar.” diyerek 
sevdi.
“Haritada ada görmeyeyim içindeki dost-
luklar, sevgiler, bir karıncalanma başlayı-
verir. Hemen gözlerimin içine bakan bir 
köpek, az konuşan, hareketleri ağır, elleri 

Yazı 

“Fishing, sitting in a coffee shop, having 
my dear dog with me, meeting people. 
Wandering up and down Beyoğlu, 
drinking occasionally, writing stories, in 
short, wandering around without being 
tied to anything all day.” It meant living 
for him. That’s how he lived his forty-eight 
years of life.
 “The city is definitely the writing itself. 
A forest, sea, flower, fruit, insect, bird, 
beautiful person, but not poetry?” He 
started writing with poetry in his high 
school years. Stories like poetry came one 
after another. “You say there is a smell of 
poetry in my stories, I wrote one or two 
poems, they said there are story scents 
in them. So I am neither a storyteller nor 
a poet. The middle of the two is a weird 
thing. So what? Accept me like that.” For 
those who see themselves as a writer 
who seems to be a storyteller rather than 
a good storyteller, who writes whatever 
comes to his mind, who thinks about how 
his stories are lacking, how much, how 
wrong they are in addition to the settled 
real stories, who ask him to write. Sait Faik 
was someone who could say: “If you like it 
for now, you will not like it tomorrow, what 
comes out?”.
“I can say that I haven’t written anything all 
summer until now. I wrote two fishermen 
stories, you wouldn’t believe it if I said I 
dropped them both. But it did. Because 
I forgot it while I was writing all over the 
summer. I still burn to one.” … “Although 
I promise to send a letter once a month, I 
would like you not to spare your letters or 
a small card. Because I have a strange 
mood who writes very strangely, almost 
by force of others. I must be one of those 
horses that don’t walk without whipping.” 
We learn with his words in the letter he 
sent to Yaşar Nabi Nayır in 1936 and told 
about his idleness that he could not write 
easily.
The story of “Gün Ola Harman Ola” begins 
with his love for the carpenter Mercan Usta, 
whom he never knew, who made the paint 
chest of the painter boy he did not know at 
all: “Did you like a man suddenly, without 
even knowing that such a man lived in 
İstanbul two minutes ago, by his craft and 
his name? Have you remembered with 
admiration, love, and respect an old man 
sitting in front of his house and smoking a 
cigarette, with no lashes and red eyelids, 
while you were covering the evening of 
an İstanbul district you did not know at 
all? Has a love ever sat inside you like a 
stone, like a heavy water? If not, for God’s 
sake, give up reading this article.” Without 
knowing people, Sait Faik placed a love in 
his heart like painful well water and loved 
it. “Everything starts with loving a person.” 
saying he loved it. Without knowing 
people, Sait Faik placed a love in his heart 
like a painful well water and loved it. He 

“Uçurtmalar” adlı ilk 
öyküsü 9 Aralık 1929’da 
Milliyet gazetesinde 
yayımlanan Sait Faik 
Abasıyanık, yaşamı 
boyunca çok sayıda öykü, 
roman, şiir ve çeviriye 
imza attı.
Sait Faik Abasıyanık, 
whose first story “Kites” 
was published in Milliyet 
newspaper on December 
9, 1929, wrote many 
stories, novels, poems and 
translations throughout 
his life.

Türk hikayeciliğinin önde 
gelen yazarlarından 
birisi olan ve çağdaş 
hikayeciliğe yaptığı 
katkılar nedeniyle 
Türk edebiyatının köşe 
taşlarından biri olarak 
kabul edilen Sait Faik, 
11 Mayıs 1954 tarihinde 
hayata veda etti. 
Sait Faik, one of the 
leading writers of 
Turkish storytelling 
and considered one 
of the cornerstones of 
Turkish literature due 
to his contributions to 
contemporary storytelling, 
died on May 11, 1954.
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Article: İlknur Akgün

çabuk, abalar giymiş bir balıkçı, yırtık bir 
muşamba kokusuyla beraber küpeşte tah-
taları kararmış, boyası atmış ağır ve kaba 
bir sandal, sandalın peşini bırakmayan bir 
kuş, ağ, balık, pul, sahilde harikulade gü-
zel çocuklar, namuslu kulübeler, kırlangıç 
ve dülger balığı haşlaması, kereviz koku-
su, buğusu tüten kara bir tencere, ufukları 
dar, sisli bir deniz geliverir.” Haritasındaki 
noktayı, aradığı adayı babasının 1938 yı-
lında Burgazadası Çayır Sokak 15 numa-
ralı köşkü almasıyla bulmuştu sanki. Sait 
Faik babasının aynı yıl ölümünden sonra 
kışları Nişantaşı’ndaki Rumeli apartmanın-
da, yazlarıysa Burgazadası’nda annesiy-
le asıl başına buyruk günlerini yaşamaya 
başladı.
“Evimiz kilisenin karşısındaydı. Akşam 
olunca neftinin, koyu mavinin, elle tutul-
ması mümkün hale gelen renklerin içine 
kiremit rengiyle yapışıp kaldığı zaman, 
tepesindeki haçından tutup, kuşu bile ka-
çırtmadan, bir çıkartma gibi ıslatıp defterin 
koyu mavi zemini üzerine çıkarır da duva-
ra asabilirseniz, seyrine doyamazsınız.” 
… “İstanbul’da bir evim var, bir anam var, 
babadan kalma bir gelir var. Anam bana 
muhtaç değil. Ben onun evinde konakla-
yıp yan gelirim. Kalemimle geçinmeye 
kalkalı beri cebimde hiçbir zaman otuz 
liradan fazla görmeyeli seneler var.” Sade-
ce yazılarıyla geçinme isteğindeki yazar, 
aslında varlıklı bir aileye mensup olması-
na rağmen annesinin deyimiyle şatafattan 
nefret eden, kimseden üstün görünme-
mek için dolabındaki giysileri giymeyen, 
zamanını Burgazadası’ndaki balıkçılar ve 
esnafla birlikte geçiren, herkes gibi olmak 
derdinde olan biriydi.
 “Vapur bekliyordum. Hayır, vapur da 
beklemiyordum. Evime gitmek için yanlış 
söyledim, gitmemek için vapurun kaçma-
sını bekliyordum. Ne çare ki, daha vapur 
iskeledeydi. O gitmeden, ben de bulundu-
ğum yerden ayrılamazdım. Nihayet vapur 
kalktı, ben de ferahladım...” Vapurlar, ada-
dan şehre iniş çıkışlar, vapur yolculukları 
hayatının bir parçasıydı. O zamansız ve 
telaşsız yaşıyordu hayatını. Kaçıracak bir 
şeyi olmayanların, her an yeni bir şey ya-
kalayanların hayatı gibi.
“Ben, denizi, balığı, balık tutanı, ekmeğini 
denizden çıkaran insanı çok severim.” di-
yen Sait Faik, kısacık zamanların kocaman 
öykülerini Burgazadası ve çevresinden, 
Rum balıkçılardan, denizden, deniz kuşla-
rından, balıklardan, doğadan etkilenerek 
yazdı. Doğa için, “Düşman gibi gözüktüğü 
zaman bile insanoğluna kudretini ve kuv-
vetini deneme olanağı veren, yüz vermez 
bir babadır; fırtınasında kayığını batırdığı 
zaman yüzmesini, rüzgarında kulübenin 
damını uçurduğu zaman daha sağlamı, 
daha hünerliyi bulmayı öğretir.” der doğa-

loved by saying: “Everything starts with 
loving a person.”
“Whenever I see the island on the map, 
the friendships and love inside it, an 
excitement begins in me. A dog that looks 
right into my eyes, a fisherman wearing 
raincoat, who speaks little, his movements 
are slow, his hands are quick, the handrail 
boards are blackened with the smell of 
ripped linoleum, a heavy and coarse boat 
that has lost paint, a bird that does not 
let go of the boat, a net, a fish, a scale, 
beautiful children, honorable huts, boiled 
swallow and carpenter fish, the smell of 
celery, a steaming black pot, a foggy sea 
with narrow horizons comes along on the 
beach.”. It was as if he found the point 
on his map when his father bought the 
mansion number 15 in Burgazadası Çayır 
Sokak in 1938. After the death of his father 
in the same year, Sait Faik started to live 
his own independent days with his mother 
in the Rumeli apartment in Nişantaşı 
during the winter and in Burgazada in the 
summer. 
“Our house was opposite the church. In 
the evening, when the dark green, the 
dark blue and the colors that became 
palpable with the color of tile were stuck, 
we grabbed the cross on the top and wet 
it like a sticker without even letting the 
bird go, and removed it on the dark blue 
background of the notebook. If you can 
hang it on the wall, you cannot get enough 
of it. “… “I have a house in İstanbul, I have 
a mother, I have an income from my father. 
My mother does not need me. I stay at her 
house and I have rest. I have years since 
I have never seen more than thirty pounds 
in my pocket, since I tried to make a living 
with my pen.” The writer, who wanted to 
make a living only with his writings, was 
actually a member of a wealthy family, who 
hated showing off according to what his 
mother said, did not wear clothes in his 
wardrobe in order not to look superior to 
anyone, spent his time with the fishermen 
and shopkeepers in Burgazada, and was 
concerned to be like everyone else.
“I was waiting for the ferry. No, I was not 
expecting the ferry either. To go to my 
house I said wrong, I was waiting for 
the ferry to depart so that I wouldn’t go. 
Unfortunately, the ferry was still on the pier. 
I couldn’t leave my current location before 
it left. Finally the steamer departed and 
I was relieved ...”. Steamboats, ups and 
downs from island to city, and ferry cruises 
were all part of his life. He was living his 
life in a timeless and unhurried way. Like 
the life of those who have nothing to miss, 
those who catch something new every 
moment. 
He says, “I love the sea, fish, fishermen, 
and people who earn their bread from the 
sea.” Sait Faik wrote the huge stories of 
brief times influenced by Burgazada and 

Kitaplarının telif hakkını ve 
mal varlığını Darüşşafaka 
Cemiyeti’ne bağışlayan 
Türk hikayeciliğinin 
öncülerinden Sait 
Faik Abasıyanık’ın 
Burgazada’da yaşadığı ve 
pek çok hikayesini kaleme 
aldığı köşkü, çağdaş 
müzecilik anlayışıyla 1959 
yılından beri ziyaretçilerini 
ağırlıyor.
Sait Faik Abasıyanık, 
one of the pioneers of 
Turkish storytelling, who 
donated the copyrights 
and assets of his books to 
the Darüşşafaka Society, 
has been hosting its 
visitors since 1959 with 
its contemporary museum 
understanding.
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nın gücüne duyduğu saygıyla.
1944 yılında ilk romanı “Medarı Maişet 
Motoru” sıkıyönetim tarafından toplatılınca 
yazmaya küserek, yazını kışını, ömrünün 
son on yılını Burgazadası’nda, annesiyle, 
balıkçılarla, doğayla iç içe yaşadı.
“Kış, Ada’nın sahillerine lodoslarla beraber 
gelirdi. Kocayemiş ağaçlarının çamlarla 
birleştiği adanın lodos tarafında, hiçbir ev 
yoktur. Orada kocaman vahşi kayalar, tu-
haf kuşlar ve derin uçurumlar vardır. Kal-
pazanlar Kayası’nın üstünden lodos aştığı 
zaman, adanın poyraz tarafındaki evlerin-
de sessiz bir hayat başlardı. Küçük san-
dallar yer yer karaya çekilmiş bulunurdu. 
İşte balık zamanı bu zamandı. Kocaman 
kayıklar, kocaman bir şehre durmadan 
balık götürür, adaya para pul, bir iki çuval 
un, birkaç kilo et getirirlerdi. O sene kış ne 
kadar fazla olmuşsa balık da o nispette az 
çıkmıştı. Balığın az, kışın çok olması gü-
nah çıkartan papazı bile düşündürürdü.” 
… “Çok ayaz günler bir yana balıkçılar er-
kenden balığa çıkarlar. Sokaklarda yalnız 
rüzgar, kediler, rüzgarlardan siper sokak-
lara sığınmış daha kalabalık yakın ada-
lardan sürülmüş munis bahtsız köpekler 
vardır.” … “Balık sükûndan hoşlanır. Ken-
disi gibi ağzı var dili yok insanlardan haz-
zeder.” demişti bir öyküsünde. “Rüzgar bir 
kara kokusu getirdi burnuma. Balıkçı bu 
kadarcık konuştuğuna canı sıkılmış gibi 
susuyordu. Balıkçı dediğin içinden konu-
şan adamdır, diyeceğim ama yanlış olur. 
Balıkçı kendi kendisine bile geveze de-
ğildir. Balıkçı dediğin adam ömrünü balık 
ağı ile örmüştür. O, denizden yiyeceğini 
çıkarmıştır. İki gün balığa çıkmasa aç kalır 
ama yetmiş senedir her gün balığa çıkar. 
Her gün tuttuğu balık, yarının ekmeğine 
yetişecek kadardır. O, öylece hazine bul-
muştur ki, o defineden her gün aldığı şey 
o kadardır. Bu kadar almak da kimsenin 
hakkını yememektir. Onun denize söyledi-

Yazı 

its surroundings, Greek fishermen, sea, 
sea birds, fish and nature. For nature, “He 
is an indifferent father who gives mankind 
the opportunity to try his might and power 
even when he looks like an enemy; He 
teaches him to swim when he sinks his 
boat in the storm, and to find the stronger 
and more ingenious when the wind blows 
the roof of the hut.” with his respect for the 
power of nature. 
In 1944, when his first novel “Medarı 
Maişet Motoru” was pulled of the shelf by 
the strict management, he was embittered 
to write and lived in Burgazada, with his 
mother, fishermen and nature.
“Winter used to come to the beaches of 
the island together with the southboundos. 
There are no houses on the southwestern 
part of the island, where the arboreal 
trees meet the pines. There are huge 
wild boulders, strange birds, and deep 
cliffs. When the lodos crossed over the 
Kalpazanlar Kayası, a quiet life would 
begin in their homes on the northern side 
of the island. Small boats were found 
landed in places. It was time for fish. 
Huge boats would bring fish to a huge 
city without stopping, they would bring 
money to the island, a couple of sacks 
of flour and a few kilos of meat. The more 
winter that year was, the less fish came 
out in proportion. Few fish and more in 
winter made even the confessional priest 
think.” … “Aside from very frosty days, 
fishermen go out early to go fishing. On 
the streets there are only wind, cats, and 
unfortunate dogs who have taken shelter 
from the winds and exiled from the more 
crowded nearby islands.” … “Fish likes 
calm. Like him, he has a mouth and no 
language, he likes people.” he said in a 
story. “The wind brought a black smell to 
my nose. The fisherman was silent as if he 
was bored to speak so much. I will say that 
the fisherman is the man who speaks with 
you, but it would be wrong. The fisherman 
is not even chatter to himself. The man you 
call a fisherman has weaved his life with 
a fishing net. He took his food out of the 
sea. If he does not go fishing for two days, 
he will be hungry, but he has been fishing 
every day for seventy years. The fish he 
catches every day is enough to catch the 
bread of tomorrow. He found treasure in 
this way that that much is what he gets 
from that treasure every day. To get this 
much is not to eat anybody’s rights. Do 
you know that I like the love she sings to 
the sea, thank you song? You don’t know.”
“It’s like I’m starting to write again. I 
haven’t had a pen in my hand for months. 
If you did, would you reveal something? I 
do not think so. Well done. I’m happy with 
that too.” From time to time he took a break 
from writing. He did not feel like putting his 
hand on paper or on a pen at these times. 
It is as if with the act of not writing; He 

“Sait Faik’i bugün 
bütünüyle düşününce, 
içimize insan sevgisi 
salan esrarlı bir kuvvet 
gibi görüyorum. Bu 
kuvvetin önünde doymak 
bilmez bir sevginin 
bulunup yitirilmişliği, 
tatmin edildikçe parlayıp 
alevlenen aşkın şifa 
bulmazlığı var.”  
(Vedat Günyol)
“When I think of Sait Faik 
in full today, I see him as 
a mysterious force that 
instills human love in 
us. There is the loss and 
loss of an insatiable love 
in front of this force, the 
incurability of love that 
glows and flares up as it is 
satisfied.” (Vedat Günyol)
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ği sevda, şükran şarkısını beğenirim bilir 
misin? Bilmezsin.”
“Sanki yazı yazmaya yeniden başlıyorum. 
Aylardan beri elime kalem almadım. Al-
saydın sanki bir şey mi yumurtlayacaktın? 
Sanmam. İyi oldu. Doğrusu buna ben de 
memnunum.” Zaman zaman yazmaya ara 
verdi. Elini kağıda, kaleme sürmek gel-
miyordu içinden bu zamanlarda. Sanki 
yazmayarak alıyordu hıncını; babasının 
ölümünden duyduğu üzüntüden, roma-
nının toplatılmasından, siroz hastalığına 
yakalanmasından. Yazmayı epeydir ken-
dine yasaklı kıldığı, Burgazadası sahilin-
de balıktan dönen tekneleri izlediği gün-
lerden biriydi. Yakalanan bütün balıkların 
pay edilip de teknede bütün gün çalışmış 
garibana bir balıklık nafakanın çok görül-
mesi, akşam evine bomboş elle gönderil-
mesi... Olur muydu böyle bir hak yemek? 
O da bildiği yolla isyan etti bu haksızlığa. 
Yazarak… “Söz vermiştim kendi kendime; 
yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da 
bir hırstan başka ne idi? Burada, namuslu 
insanların arasında sakin, ölümü bekleye-
cektim; hırs, hiddet neme gerekti? Yapa-
madım. Koştum tütüncüye, kalem, kağıt 
aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında 
gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler 
yontmak için cebimde taşıdığım çakımı 
çıkarttım. Kalemi yonttuktan sonra tuttum 
öptüm. Yazmazsam deli olacaktım.”
Hastalığının iyice ilerlediği günlerde bey-
nini kemiren ölüm düşüncesi onu sevdiği 
her şeyden koca bir yalnızlığın içine kaçır-
dı. “O pasajdaki birahaneye yine gitsem. 
O masaya otursam o masaya. İnsanlar 
gelse otursa çift çift kadınlı erkekli. Ben 
tek başıma. Milyonlar içinde tek başıma. 
Yalnızlık, yalnızlık güzel. Güzel değil. Acı 
gitgide acıyor. Kavun acısı gibi, zehir gibi 
bir acı.”
Öykülerindeki yaşama sevinci yerini umut-
suzluklara, düş kırıklıklarına, hayalle ger-
çek arasındaki yolculuklara bıraktı. Ölüm 
ona bir misafir, bir komşu hanım gelir gibi 
gelmedi. Bağıra çağıra, vura kıra, canını 
yaka yaka gelen bir eşkıya gibi geldi.
“Nereden gelirse gelsin dağlardan, 
kuşlardan, denizden, insandan, ottan, 
böcekten, çiçekten... Gelsin de nereden 
gelirse gelsin! Bir hişt sesi gelmedi mi 
fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, 
böcekler, insanoğulları.
Hişt hişt! 
Hişt hişt! 
Hişt hişt!”
Bizim sesimiz de sana geliyor değil mi? 
Oradasın değil mi?
“Hişt hişt!”
Dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı 
Sevmekle başlayacak her şey…

Article: İlknur Akgün

was angered by the sadness he felt over 
the death of his father, the fact that his 
novel was taken off the shelves, and that 
he had cirrhosis. It was one of the days 
he had banned himself from writing for a 
long time, watching the boats returning 
from fish on the beach of Burgazadası. It 
is seen that all the fish caught are shared 
and the poor person who has worked all 
day on the boat is seen to give alimony 
a lot, and they are sent home with empty 
hands in the evening ... Is it okay, to be 
unfair to someone? He rebelled against 
this injustice in the way he knew. By 
writing… “I promised myself; I was not 
even going to write. What was writing but 
an ambition? Here, among the honest 
people, I would wait for death calmly. Why 
would I need greed, rage? I could not. I 
ran to the tobacco shop, bought pen and 
paper. I sat. If I get bored while wandering 
the island’s deserted roads, I took out my 
pocket knife to sculpt small wands. After 
I carved the pencil, I kissed it. I would be 
crazy if I didn’t write.”
The thought of death, which gnawed his 
brain in the days of his illness, drove him 
into a great loneliness from everything he 
loved. “If I go to the pub in that passageway 
again. If I sit at that table. If people come 
and sit, the couple are women and men. I 
am alone. In the millions alone. Loneliness 
is beautiful. Not beautiful. The pain is 
more and more painful. It’s like melon 
bitterness, like poison.”
The joy of life in his stories was replaced 
by despair, disappointment, and journeys 
between dream and reality. Death did 
not seem like a guest, a neighbor lady. It 
came screaming and hitting like a bandit 
who came to his life.
“No matter where they come from, from 
mountains, birds, sea, people, grass, 
insects, flowers… No matter where they 
come from! If a hush is not heard, it is sad. 
After hearing, long live flowers, insects, 
human beings.
Hush hush! 
Hush hush! 
Hush hush!” 
Our vocie is also coming to you, right? 
Are you there right?
“Hush hush!”
Beauty will save the world
Everything will start with loving a person…

Sait Faik Abasıyanık 
Müzesi’nde sergilenen 
eserler arasında usta 
yazarın lise diploması 
ile nüfus cüzdanı da 
bulunuyor.
Among the works 
exhibited in Sait Faik 
Abasıyanık Museum 
are the master writer’s 
high school diploma and 
identity card.

“Gerçek Türkçesiyle 
birlikte, hikayelerinde 
anlattığı, bir düş içinde 
görünen insanları da 
gerçektir. Düş dünyası 
Sait’in gerçekçiliğinin 
üstüne çekilmiş bir cila 
gibidir.” (Yaşar Kemal)
“Along with his real 
Turkish, the people who 
seem to be in a dream, 
which he tells in his 
stories, are real. The 
dream world is like a 
polish drawn on Sait’s 
realism.” (Yaşar Kemal)

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 25 / JULY 2021 / 69



COĞRAFYA
Orta Amerika’nın Kıstas Bölgesi’nde yer 
alan Guatemala, kuzeyde Meksika, do-
ğuda Belize ve Honduras, güneyde ise El 
Salvador ile komşudur. Doğuda Karayip 
Denizi’ne, batıda Büyük Okyanus’a kıyısı 
vardır. Başkenti Guatemala City’dir. Bi-
lindiği üzere Hristiyan ülkelerde eğer bir 
şehirde en büyük kilise olan katedral bu-
lunuyorsa, o şehrin isminin sonuna “City” 
eklenmektedir.
Maya dünyasının kalbi olarak da bilinen 
Guatemala, benzersiz bir mirasa sahiptir.  
Guatemala ismi, Maya dilinde “Ağaçlar 
Ülkesi” veya “Ormanlar Ülkesi” anlamı-
na gelen “Guauhtemallan” kelimesinden 
gelmektedir. Guatemala, tropik iklim ku-
şağında olduğundan yüzölçümünün yarı-
sından fazlası yağmur ormanlarıyla kaplı-
dır. Ülkede genel olarak; Kasım ve Nisan 
ayları arasındaki kurak mevsim ile Mayıs 
ve Ekim ayları arasındaki yağışlı mev-
sim olmak üzere iki mevsim yaşanır. Biz  
Guatemala’ya Şubat ayında gitmemi-
ze rağmen tropikal yağmura yakalandık. 
Hava koşulları bölgelere ve mevsimlere 

Mayaların Ülkesi
the Country of the Mayans

A vaz dergisinin her sayısında dinler tarihi üzerine yaptığı gezi ve 
araştırmalarını kaleme alan Atike Ataş, bu sayıda “Sonsuz Bahar 
Ülkesi”, “Ağaçlar Ülkesi” veya “Ormanlar Ülkesi” olarak bilinen Orta 

Amerika ülkelerinden Guatemala’yı anlatıyor.

Yazı 

REGION
Located in the Criteria Region of Central 
America, Guatemala is neighbors with 
Mexico in the north, Belize and Honduras 
in the east, and El Salvador in the south. 
It has a coast to the Caribbean Sea in the 
east and the Pacific Ocean in the west. Its 
capital is Guatemala City. As it is known, in 
Christian countries, if there is a cathedral, 
which is the biggest church in a city, “City” 
is added to the end of the name of that 
city.
Known as the heart of the Mayan world, 
Guatemala has a unique heritage. The 
name Guatemala comes from the word 
“Guauhtemallan”, which means “Land of 
Trees” or “Land of Forests” in the Mayan 
language. Since Guatemala is in a tropical 
climate, more than half of its surface area 
is covered by rainforests. In general in the 
country; There are two seasons: the dry 
season between November and April 
and the rainy season between May and 
October. Although we went to Guatemala 
in February, we were caught in tropical rain. 
Weather conditions have created sub-
climatic zones according to regions and 

Atike Ataş, who wrote her travels and researches on the history of religions 
in every issue of Avaz magazine, describes Guatemala, one of the Central 
American countries known as “Land of Eternal Spring”, “Land of Trees” or 
“Land of Forests” in this issue.

Yazı / Article
Atike Ataş
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göre alt iklim kuşaklarını meydana getir-
miş olup Guatemala’da üç alt iklim kuşa-
ğı bulunmaktadır. Bu farklı iklim kuşakları 
Guatemala’ya çok geniş bir ekolojik hayat 
çeşitliliği sağlamıştır. Volkanik dağları, göl-
leri, flora ve faunasıyla doğal güzellikleri 
bakımından Orta Amerika’nın en zengin 
ülkesidir. Nüfusunun yarısından fazlası 
yerli halk olan Mayalar, Kızılderili karışımı 
ve geriye kalan ise İspanyol-Kızılderili me-
lezi olan Mestizolardır. İspanyolların ülke-
ye gelmelerinden sonra halkın çoğunluğu 
Hristiyanlığın Katolik mezhebini kabul etse 
de bazı kırsal bölgelerde Şaman inancı 
devam etmektedir. 

TARİHÇE
Guatemala’nın tarihi M.Ö. 2500’lere ka-
dar dayanmaktadır. Arkeolojik çalışmalar 
Guatemala bölgesinde yaşayan avcı ve 
toplayıcı topluluklar olduğunu göstermek-
tedir. Guatemala, İspanyolların buralara 
yerleşmesinden önce Mayaların ülkesiydi. 
Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfinden 
sonra 1524’te Guatemala’ya gelen İspan-
yol denizci Pedro de Alvarado tarafından 
İspanyol sömürgesi yapılan ülke, 1821 yı-
lında bütün Orta Amerika ülkeleriyle bera-
ber bağımsızlığına kavuşuyor. Önce iki yıl 
kadar Meksika’ya bağlanan Guetamala, 
daha sonra Meksika’dan ayrılarak Orta 
Amerika Federasyonu’na üye oluyor, 
1838 yılında Federasyon’un dağılmasın-
dan sonra da çeşitli diktatörler tarafın-
dan yönetiliyor. 1960 yılında Guatemala 
Hükümeti ile bazı yerli gruplar arasında 
başlayan iç savaş ise tam 36 yıl sürüyor 
ve iç savaş sona erdiğinde bu kargaşa 
yüzünden ölen insan sayısının yaklaşık 
200 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. 
Böylesi bir iç karışıklıktan çıkan ülkenin 
hem maddi hem de manevi olarak topar-
lanması da kolay olmuyor doğal olarak. 
Latin Amerika’nın ortak sorunu olan uyuş-
turucu ticareti ve çetelerden de nasibini 
alıyor Guatemala. Buradaki savaşın bitişi 
1996 senesine denk gelir. Bu tarihten iti-
baren ülkedeki savaşa dair pek çok kitap 
yazılmış ve belgesel çekilmiştir. Barışın 
gelmesinden bu yana ekonomik anlamda 
yükselişe geçen Guatemala günümüzde 
hala yaralarını sarmaya çalışıyor.

Article: Atike Ataş

seasons, and there are three sub-climatic 
zones in Guatemala. These different 
climatic zones have provided Guatemala 
with a wide variety of ecological life. It is 
the richest country in Central America in 
terms of natural beauty with its volcanic 
mountains, lakes, flora and fauna. More 
than half of its population is indigenous, 
the Mayans are Native American mixes, 
and the remainder are Mestizos, a hybrid 
of Spanish-Indian. Although the majority 
of the people accept the Catholic sect 
of Christianity after the arrival of the 
Spaniards, the Shaman belief continues in 
some rural areas.
HISTORY
The history of Guatemala dates back to 
2500 BC. Archaeological studies show that 
there are hunter and gatherer communities 
living in the Guatemala region. Guatemala 
was the land of the Mayans before the 
Spanish settled there. The country, which 
was colonized by Spanish sailor Pedro de 
Alvarado, who came to Guatemala in 1524 
after Christopher Columbus’s discovery 
of America, gained its independence in 
1821 along with all the Central American 
countries. Guetamala, which was first 
attached to Mexico for two years, then 
left Mexico and became a member of the 
Central American Federation, and after 
the dissolution of the Federation in 1838, 
it was ruled by various dictators. The civil 
war that started between the Guatemalan 
Government and some indigenous groups 
in 1960 lasts for 36 years, and when the 
civil war ends, the number of people 
who died due to this turmoil is estimated 
to be around 200,000. Naturally, it is not 
easy for the country, which has emerged 
from such an internal turmoil, to recover 
both materially and spiritually. Guatemala 
is also affected by the drug trade and 
gangs, which are common problems 
of Latin America. The war here ends in 
1996. Since then, many books have been 
written and documentaries on the war in 
the country have been shot. Guatemala, 
which has been on the rise in economic 
terms since the arrival of peace, is still 
trying to heal its wounds today.

Guatemala, 1524’te 
İspanyol denizci Pedro 
de Alvarado tarafından 

İspanyol sömürgesi 
yapılıyor.

Guatemala was colonized 
by Spanish sailor Pedro de 

Alvarado in 1524.
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BAŞKENT GUATEMALA CİTY
Başkent Guatemala City’nin tehlikeli oldu-
ğu söylentisi hep kulaktan kulağa dolaşır. 
Hatta şehri gezerken biz de sık sık dük-
kanların önünde pompalı tüfeklerle bek-
leyen güvenlik görevlilerini görünce biraz 
şaşırdık. Tüm bu önlemler yaşanabilecek 
hırsızlıklara karşı alınıyormuş. Gezimiz 
sırasında Guatemala City’de şehrin ana 
meydanında koruma amacıyla bizi ara-
badan indirmediler. Burada suç oranının 
yüksek olması nedeniyle diğer şehirlere 
nazaran belki biraz daha dikkat edilmesi 
gerekiyor ama diğer şehirlerin son derece 
güvenli olduğunu söylemek isterim. Baş-
kent dışındaki şehirlerde tek başına gece 
bile rahatlıkla sokağa çıkabilirsiniz. 
TİKAL
İspanyollar bulabildikleri yerli kültür eser-
lerini, tapınakları yıkarak onların taşlarıyla 
kiliseler, saraylar ve evler yapmışlar. Yağ-
mur ormanlarının içinde kaldığı için ulaşa-
madıkları Maya anıtları günümüze kadar 
bozulmadan ulaşabilmiş. Bunlardan en 
önemlisi de Maya medeniyetinin bölgeye 
armağanı olan antik kenti Tikal’dir. Tam 
576 kilometrekarelik alanı kapsayan de-
vasa arkeolojik site, Mayalardan kalan en 
büyük antik şehir olarak dünyaca ünlüdür. 
M.Ö. 900 ve 100 yılları arasında tamam-
lanan bu eski yerleşim alanı, Maya sana-
tının eşsiz hiyerogliflerine de ev sahipliği 
yapmaktadır. Maya kentleri arasında en 
büyüğü ve aynı zaman da tören merkezi 
olan Tikal’i diğer Maya kentlerinden ayıran 
özelliği ise Yağmur Ormanları’nın içinde 
yer alması ve çeşitli tapınaklar arasında 
ulaşım bağlantılarının bulunmamasıdır. 

Yazı 

CAPITAL CITY GUATEMALA
There are rumors that the capital city of 
Guatemala is dangerous. In fact, while 
visiting the city, we were a little surprised 
to see the security guards who often 
wait in front of the shops with shotguns. 
All these measures were taken against 
possible thefts. During our trip, they 
did not let us off the main square in 
Guatemala City for protection purposes. 
Due to the high crime rate here, maybe a 
little more attention should be paid when 
it is compared to other cities, but I would 
like to say that other cities are extremely 
safe. In cities other than the capital, you 
can easily go out alone at night.
TIKAL
Spaniards made churches, palaces and 
houses with their stones by demolishing 
the local cultural artifacts and temples 
they could find. The Mayan monuments, 
which they could not reach because they 
remained in the rainforest, have survived 
to this day intact. The most important of 
these is the ancient city of Tikal, which 
was the gift of the Maya civilization to 
the region. The huge archaeological site, 
covering an area of   576 square kilometers, 
is world famous as the largest ancient city 
left from the Mayans. Completed between 
900 and 100 BC, this ancient settlement is 
also home to unique hieroglyphs of Mayan 
art. The feature that distinguishes Tikal 
from other Maya cities, which is the largest 
among the Maya cities and also the 
ceremonial center, is that it is located in the 
Rainforest and there are no transportation 
connections between various temples. 
Here, one passes from one temple to 
another by walking through the forest. 

Şehrin sakinleri tarafından 
kısaca Guate olarak 
adlandırılan şehir, ülkenin 
en büyük müzelerine ve 
hareketli bir hayata sahip.
Called Guate for short 
by the city’s residents, 
the city has the largest 
museums in the country 
and a vibrant life.
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Burada orman içinden yürüyerek bir tapı-
naktan diğerine geçiliyor. Biz tam ormanın 
içine girdiğimizde tropikal yağmur başla-
dı. Yağmurun şiddetinden gözlerimizi bile 
açamıyorduk. Bir saat kadar süren yağ-
murun sonunda denizden çıkmış gibiy-
dik. Nihayet yağmur dindi ve güneş açtı. 
Üzerimizdekiler sırılsıklam olmasına rağ-
men gezimize devam ettik ve hiç rahat-
sızlık hissetmedik. Zaten üstümüzdekiler 
de kısa bir süre sonra kurudu. Yağmurun 
şiddetinden deri çantamın içindeki pasa-
portum da yağmurdan nasibini almıştı. El 
değmemiş ormanın güzelliği, etrafımızda 
daldan dala atlayan maymunlar ve kuş 
sesleri, yağmur sonrası ormanın koku-
sundan aldığım zevk, ıslanmış olduğumu 
unutturdu bana… Kuruluşu M.Ö. 4. yüzyı-
la dayanan antik kent devleti, altın çağını 
M.S. 200 ila 900 yılları arasında yaşamış. 
Bu tarihten sonra yaşanan gerileme dö-
nemi 10. yüzyıla kadar devam etmiş ve 
sonunda kent tamamen boşaltılmış. Üs-
telik Tikal; matematik, astronomi ve sanat 
konularında döneminin en gelişmiş mer-
kezlerinden biriymiş. Tikal ören yeri; sa-
ray, tapınak piramit, tören platformu, adak 

taşı, top oyun sahası, teras, yollar ve bu-
har hamamı gibi üç bin civarında yapıdan 
oluşmaktadır. Burada toplam beş tapınak 
kompleksi bulunuyor. Birincisi Maya Kralı 
Moon Double Comb için yapılmış. Kralın 
sağlığında yapımına başlanan tapınak 
ölümünden sonra oğlu tarafından tamam-
lanabilmiş. Yüksekliği 44 metre olan bu 
tapınağa çıkarken düşüp ölen insanlar ol-
duğu için biz buraya çıkamadık. Tam kar-
şısında kralın karısı için yapılmış olan 34 
metre yüksekliğindeki ikinci tapınağa ve 
diğerlerine yan tarafından, çok dik merdi-
venlerle çıkılıyor. En yüksek olan dördün-
cü tapınak ise 64 metre yüksekliğinde. Bu 
piramide de yan taraftan çok dik merdi-
venlerle tırmanarak çıkılıyor. Çıkış biraz 
zor olsa da sonucu muhteşem. Buradan 
baktığınızda diğer piramit tapınaklar ve 
tüm ormanın ayaklarınızın altında oldu-
ğunu görüyorsunuz. Biz tapınağa sabah 
güneş doğarken çıkamadık ama rehberi-
miz sabahleyin gün doğumunda, uyanan 
hayvanların sesiyle, orman görüntüsünün 
daha büyüleyici olduğunu söyledi.

Article: Atike Ataş

When we got into the forest, tropical rain 
started. We couldn’t even open our eyes 
because of the severity of the rain. It was 
like we got out of the sea after an hour 
of rain. Finally the rain stopped and the 
sun came out. Although the people on 
us were drenched, we continued our trip 
and did not feel any discomfort. Those 
above us also dried up after a short while. 
My passport in my leather bag was also 
affected by the rain due to the severity 
of the rain. The beauty of the untouched 
forest, the monkeys jumping from branch 
to branch and bird sounds around us, the 
pleasure I got from the smell of the forest 
after the rain made me forget that I was wet. 
Dating back to the 4th century, the ancient 
city-state lived its golden age between 
200 and 900 A.D. The period of decline 
experienced after this date continued until 
the 10th century and finally the city was 
completely evacuated. Moreover, Tikal; It 
was one of the most developed centers 
of its time in mathematics, astronomy 
and art. Tikal ruins; It consists of around 
three thousand buildings such as palace, 
temple, pyramid, ceremonial platform, 
votive stone, ball playground, terrace, 
roads and steam bath. There are a total of 
five temple complexes here. The first was 
made for the Mayan King Moon Double 
Comb. The temple, which started to be 
built in the life of the king, was completed 
by his son after his death. We could not 
go here because there were people who 
fell and died while climbing this temple, 
which is 44 meters high. Right across, the 
second temple, 34 meters high, built for the 
king’s wife, and the others are climbed by 
very steep stairs from the side. The fourth 
highest temple is 64 meters high. You can 
climb this pyramid by climbing very steep 
stairs from the side. Although the exit is 
a little difficult, the result is magnificent. 
When you look from here, you can see that 
the other pyramid temples and the whole 
forest are under your feet. We could not 
go to the temple in the morning at sunrise, 
but our guide said that the forest view 
was more enchanting with the sound of 
the animals awakened in the morning at 
sunrise.

Mayalara ait pek çok 
bilgiye erişmede önemli bir 
yere sahip olan Tikal, aynı 

zamanda Guatemala’nın 
en turistik yerlerinden 

biridir.
Having an important place 

in accessing a great deal 
of Mayan information, 
Tikal is also one of the 

most touristic places in 
Guatemala.

Atike Ataş ve gezi 
arkadaşları, Tikal gezisi 

sırasında tropikal yağmura 
yakalanarak sırılsıklam 

olmuşlar.
Atike Ataş and her travel 

companions were caught 
in tropical rain and soaked 

during their trip to Tikal.
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TAPINAKLAR
Mayalar piramitleri, tapınma ayinleri için 
inşa etmişler. Ayinler yapılırken halk aşa-
ğıda, tapınağın önündeki meydanda yer 
alır, getirdikleri hediyeleri tapınağa sunar 
ve dileklerde bulunurlarmış. Tanrılara he-
diye olarak altın, çocuk ve bakire kızların 
sunulduğu sanılıyor. İnsan kurban etme 
ayinleri daha çok kıtlık, savaş, hastalıklar-
dan korunma, geleceği görme gibi neden-
lerle Şamanlar tarafından yapılıyormuş. 
Bu ayinlerin arasında en önemlisi insan 
kurban etme. Bu kurbanlar ise ya savaşta 
esir alınanlar ya köleler ya da doğumun-
dan itibaren seçilen kişilerden olurmuş. 
Ayin sırasında kurbanın kalbi çıkarılır veya 
kafası kesilir, sunu taşı üzerinde kesilen 
kurbanın kanı buradan akıtılırmış. Kurban-
ların tabii hepsi zorlanarak kurban edilmi-
yorlarmış. Bazıları kendilerine imrenilecek 
bir gelecek vaat edildiği için gönüllü bile 
oluyormuş. Üstelik bu kurbanlar ölümden 
sonra güneşe eşlik edeceklerini ve dört yıl 
sonra dünyaya daha iyi bir konumda gele-
ceklerine inanıyorlarmış.
MAYA EFSANESİ
Mayalara ait bir efsaneye göre dünya 
ve canlıların yaratılmasından önce, Ay 
Tanrıçası (İxbalanque) ve Venüs Sabah 
Yıldızı (Hunaphu) adlı ikiz tanrılar, yer 
altı dünyasının tanrısına meydan okurlar. 
Onları ancak tanrıya giden yolda bazı tu-
zaklar beklemektedir ve bu tuzaklardan 
kurtulmaları gerekir. Birçok tuzağı ba-
şarıyla geçtikten sonra yarasalarla dolu 
bir odaya girmek zorunda kalırlar. Orada 
karşılaştıkları ölüm vampiri, Hunaphu’nun 
kafasını koparır. Sonra yer altı tanrıları 
bu kafa ile bir çeşit top oyunu oynarlar.  
İxbalanque, tanrılara fark ettirmeden  
Hunaphu’nun kafasını bir tavşanla de-
ğiştirir. Tanrılar top zannettikleri tavşanı 
atınca, tavşan koşmaya başlar ve kaçar. 
Tanrılar da şaşırır ve tavşanı kovalamaya 
başlarlar. İxbalanque, kardeşinin kafasını 
yerine takarak onu tekrar canlandırır. Yer 
altı tanrıları geri geldiklerinde iki karde-
şin de sağ olduğunu görünce çok sinir-
lenirler. Kahraman kardeşler ile yer altı 
tanrıları arasında çatışma olur ve bu sa-
vaşı ikiz kardeşler kazanır. Kötü tanrılar 
yenildikleri için egemenliklerini yitirirler ve 
böylece evrendeki düzen rahatça kurulur. 
Bu efsane ile bağlantılı olarak piramitlerin 
bulunduğu meydanda top oyunu denilen 
bir oyun oynanırmış. Bu oyun genellikle 
kauçuktan yapılma bir topa (rehberimiz 
bu topun bazen insan kafatası olduğunu 
söylemişti ama belgelerde böyle bir olaya 
rastlanmamış) kemerle, dizlerle, omuzlar-

Yazı 

TEMPLES
The Mayans built the pyramids for rites. 
While the rituals were performed, the 
people were located below, in the square 
in front of the temple, present their gifts to 
the temple and make wishes. It is believed 
that gold, children, and virgin girls were 
offered as gifts to the gods. Human 
sacrifice rituals were mostly performed 
by Shamans for reasons such as famine, 
war, protection from diseases, and 
foreseeing the future. The most important 
of these rituals is human sacrifice. These 
victims, on the other hand, were either 
those captured in war, slaves, or people 
chosen from birth. During the ritual, the 
victim’s heart was removed or beheaded, 
and the blood of the victim cut on the 
offering stone was drained from here. Of 
course, not all victims were sacrificed by 
force. Some even volunteered because 
they were promised an enviable future. 
Moreover, these victims believed that they 
would accompany the sun after death and 
that they would come to earth in a better 
position four years later.
THE LEGEND OF MAYA
According to a Mayan legend, before the 
creation of the world and living things, twin 
gods named Moon Goddess (Ixbalanque) 
and Venus Morning Star (Hunaphu)
challenge the god of the underworld. Only 
some traps await them on the way to god, 
and they must escape from these traps. 
After successfully passing many traps, 
they have to enter a room full of bats. The 
death vampire they encounter there cuts 
off Hunaphu’s head. Then the underworld 
gods play some kind of ball game with 
this head. Without the gods noticing, 
Ixbalanque replaces Hunaphu’s head with 
a rabbit. When the gods threw the rabbit 
they thought was a ball, the rabbit started 
running and ran away. The gods are also 
surprised and start chasing the rabbit. 
Ixbalanque revives him by replacing his 
brother’s head. When the underworld gods 
come back, they get very angry when they 
see that both brothers are alive. There is 
a conflict between the heroic brothers 
and the underworld gods, and this battle 
is won by the twin brothers. Because the 
evil gods are defeated, they lose their 
sovereignty and thus the order in the 
universe can be established comfortably. 
In connection with this legend, a game 
called ball game was played in the square 
where the pyramids are located. This 
game was usually played by hitting a ball 
made of rubber (our guide said it was 
sometimes a human skull, but no such 
incident was found in the documents) with 
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la ve el darbeleriyle vurularak oynanır-
mış. “Pot-a tok” denilen bu oyunda amaç 
topu, bir duvara dikey olarak tutturulan 
pota benzeri bir halkadan geçirebilmek-
miş. Hem gündüz hem de gece oynanan 
oyun sonunda, kaybeden takım da kur-
ban ediliyormuş. Günümüzde de bu oyun  
Guatemala’da halen ayin tarzında oynan-
maktaymış.

MAYA İNANCI
Maya inancına 
göre gökyüzü ve 
yeryüzü ayrılıp 
ilk ışık dünyaya 
düştüğünde ha-
yat başlamıştır. 
Bundan sonra da 

pek çok yaratıcı tanrı yeryüzünü insanlar 
ile doldurmuştur. Bu yaratılış hikayelerini 
de monolitlere kazılan “Halkın Kitabı” adını 
verdikleri Popol Vuh’ta toplamışlardır. Yine 
Mayaların yaratılış inancına göre tanrılar 
ilk önce yeryüzündeki hayvanları yaratırlar. 
Ama hayvanların konuşma yeteneği olma-
dığı ve tanrılarını övemedikleri için tanrılar, 
hayvanları ormana sürerler. İkinci deneme-
lerinde insanları çamurdan yaparlar. Ama 
çamur dayanıksız olduğundan insanların 
bedenleri kırılıp dökülür. Üçüncü deneme-
lerinde de insanları tahtadan yaparlar. Bu 
kez de tahtadan yapılan insanların kalple-
ri, hafızaları ve mimikleri yoktur, yaratıcıla-
rını unuturlar. Buna sinirlenen tanrılar tah-
tadan yarattıkları insanları da sel, yangın, 
tufan gibi doğal afetler ile imha ederler. 
Dördüncü denemelerinde Mayaların ha-
yatın ana maddesi kabul ettikleri mısırdan 
insan yaratırlar. Hatta inanışlarına göre ilk 
olarak dört mısır adam, onlar uyurken de 
dört mısır kadın yaratılmış. Bu mısır insan-
lar, yağmur suyu ile beslenip gün doğumu 
ile insanlaşmışlar. İşte bu hikaye de Maya 
mitolojisine “Mısır İnsanlar” olarak geçmiş.

Article: Atike Ataş

a belt, knees, shoulders and hand strokes. 
In this game called “pot-a tok”, the aim 
was to pass the ball through a crucible-
like ring attached vertically to a wall. At 
the end of the game played both day and 
night, the losing team was also sacrificed. 
Today, this game is still played in a ritual 
style in Guatemala.
MAYA BELIEF

According to Mayan 
belief, life began when 
the sky and the earth 
separated and the 
first light fell on the 
earth. After that, many 
creator gods filled 
the earth with people. 
They gathered these 

creation stories in the Popol Vuh, which 
they called the “People’s Book” carved 
into the monoliths. Again, according to 
the creation belief of the Mayans, the 
gods first created the animals on earth. 
But because animals are incapable of 
speaking and cannot praise their gods, 
the gods drive the animals into the forest. 
In their second try, they make people 
out of clay. But because the mud is not 
durable, people’s bodies break and fall off. 
In their third attempt, they make people 
out of wood. This time too, people who are 
made of wood have no hearts, memories 
and gestures, they forget their creators. 
Angered by this, the gods destroy the 
people they created from wood through 
natural disasters such as flood, fire and 
deluge. In their fourth attempt, they create 
humans from corn, which the Mayans 
regard as the main ingredient of life. 
In fact, according to their beliefs, four 
Egyptian men were created first, and four 
Egyptian women were created while they 
were sleeping. These corn people were 
fed with rainwater and humanized by 
sunrise. Here, this story has passed into 
Mayan mythology as “Egyptian People”.

İspanyolların bölgeyi işgal 
etmelerinden önce Maya 

uygarlığının bir parçası 
olan Guatemala’da, 
bu devre ait yapılar 

günümüze kadar 
gelebilmiş.

In Guatemala, which 
was a part of the Maya 

civilization before the 
Spanish invaded the 

region, the structures of 
this period have survived 

to the present day.

Yaşam ağacı
Tree of life
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AZİZ MAXIMON
Özellikle Batı Guatemala’nın dağlık yer-
leşim bölgelerinde halk tarafından kutsal 
ilan edilen Aziz Maximon, halk arasında 
“maa-shee-mohn” olarak telaffuz edildiği 
için Mashimon olarak kullanılıyor. Maya 
kültüründe yaygın kabul gören bu kutsal 
kişinin, yabancılar tarafından çok iyi an-
laşılamasa da eski Maya Tanrısı Mam’ın 
günümüz Katolik inancıyla bir araya gel-
mesiyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Aslın-
da tanrılaştırılmış bir put ve bir metrelik 
tahtadan yapılmış bu heykelin sabit bir 
yeri bulunmuyor. Her yıl kasaba halkı ta-
rafından maddi gücü yetersiz bir aile se-
çiliyor ve Maximon’a o aile bakmakla yü-
kümlü oluyor. Aile Maximon’a göz kulak 
olurken aynı zamanda gelen ziyaretçiler-
den aldığı giriş ücreti ile geçimini sağlıyor.  
Maximon’un hastalıkları iyileştirdiğine, 
dilekleri gerçekleştirdiğine inanılıyor. Ta-
bii ki dilek dilemenin de belli bir ücreti 
var. Ziyarete gelenler yanlarında mutlaka  
Maximon’un en sevdiği yiyecek ve içe-
ceklerden getiriyorlar. Maximon’un bulun-
duğu odada bir de Hz. İsa’nın resmi yer 
alıyor. Aslında Maximon; Maya, Hristiyan-
lık ve Pagan gibi farklı pek çok inanışın 
karması ile ortaya çıkmış gibi.
Maximon ile ilgili çok sayıda efsane var. 
Bunlardan birinde işçiler tarlada çalışırlar-
ken, Maximon bütün işçilerin eşleriyle cin-
sel ilişkiye girmiş. İşçiler tarladan dönüp 
durumu öğrendiklerine çok sinirlenmişler 
ve Maximon’u buldukları gibi yakalayıp 
kollarını ve bacaklarını kesmişler. Pek çok 
Maximon heykelinin kol ve bacaklarının 
olmayışının nedeni de buymuş. Ancak 
ilginçtir ki bu olay üzerine Maximon’u bir 

Yazı 

SAINT MAXIMON
Declared sacred by the people in the 
mountainous parts of Western Guatemala, 
Saint Maximon is used as Mashimon 
because it is pronounced “maa-shee-
mohn” among the people. Although not 
well understood by foreigners, this holy 
person, widely accepted in Mayan culture, 
is thought to have emerged from the 
combination of the ancient Mayan God 
Mam with the modern Catholic faith. In fact, 
this deified idol and a one-meter wooden 
statue has no fixed place. Every year, a 
family with insufficient funds is chosen 
by the townspeople, and that family is 
responsible for Maximon. While the family 
keeps an eye on Maximon, it also makes 
a living with the entrance fees it receives 
from the visitors. Maximon is believed to 
cure diseases, make wishes come true. Of 
course, there is a certain fee for making 
a wish. Visitors definitely bring Maximon’s 
favorite food and drink with them. There 
is also a picture of the Jesus in the room 
where Maximon is located. Actually 
Maximon; It seems to have emerged with 
the mix of many different beliefs such as 
Maya, Christianity and Pagan.
There are many legends about Maximon. 
In one of them, Maximon had sexual 
relations with the wives of all the workers 
while the workers were working in the 
fields. When the workers returned from 
the field and learned about the situation, 
they were very angry and grabbed 
Maximon as they found him and cut off 
his arms and legs. This is the reason 
why many Maximon statues did not have 
arms and legs. However, it is interesting 
that they also deified Maximon upon this 
incident. Another legend told is as follows; 
Maximon said that before the Spaniards 
came to this region, foreigners would 
come to their land and they would do a 
great slaughter in this region. However, 
because the Mayan people made such a 
negative and terrifying comment, they first 
cut off his arms and feet and then killed 
him. However, when the Spaniards came 
and slaughtered the local people after a 
while after Maximon’s murder, they saw 
that what he said proved true and made 
Maximon his model by deifying him. In 
the villages where Maximon is believed, 
a statue representing him was circulated 
through the streets of the village during 
the holy week. At other times of the year, 
the statue accepted visits to the house 
whichever family was responsible for that 
year. The two people standing at the head, 
right and left of the statue maintained the 
order in the holy place where Maximon 
was held, while Maximon listened to the 

Batı Guatemala’nın 
dağlık kesimlerinde halk 
tarafından kutsal ilan 
edilen Aziz Maximon 
heykeli.
The statue of St. 
Maximon, declared holy 
by the people in the 
mountainous parts of 
western Guatemala.
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de tanrılaştırmışlar. Anlatılan bir diğer ef-
sane ise şu şekilde; Maximon, İspanyollar 
bu bölgeye gelmeden önce kendi toprak-
larına yabancıların geleceğini ve bu böl-
gede çok büyük bir kıyım yapacaklarını 
söylemiş. Ancak Maya halkı böyle olum-
suz ve ürkütücü yorum yaptığı için onun 
önce kollarını ve ayaklarını kesmiş, sonra 
da öldürmüşler. Ancak Maximon’un öldü-
rülmesinden bir süre sonra İspanyollar 
gelip yerel halkı kıyıma uğratınca, onun 
söylediklerinin doğru çıktığını görmüş-
ler ve Maximon’u tanrılaştırarak maketini 
yapmışlar. Maximon’a inanılan köylerde, 
kutsal hafta boyunca onu temsil eden 
bir heykel köyün sokaklarında dolaştırılır-
mış. Yılın diğer zamanlarında ise heykel, 
o sene hangi ailenin sorumluluğunda ise 
o evde ziyaretleri kabul edermiş. Heyke-
lin başında, sağında ve solunda duran 
iki kişi, Maximon’un tutulduğu kutsal me-
kandaki düzeni sağlarken Maximon da 
burada ziyaretçilerin isteklerini dinlermiş. 
Heykelin sağ ve solunda duran kişiler ise 
Maximon’a sürekli sigara ve içki ikram 
ederlermiş. Ayrıca onun içtiği sigaraların 
külleri ayrı, izmaritleri ayrı kaplarda top-
lanır ve sonra da satılırmış. Çünkü yerel 
halk Maximon’un içtiği sigaranın küllerinin 
uykusuzluğa iyi geldiğine, izmaritlerinin 
ise kendilerini hırsızlığa karşı koruduğuna 
inanıyormuş. Maximon, yaklaşık iki hafta-
da bir olan “Kutsal Perşembe” dedikleri 
zamanlarda, bulunduğu evden çıkartıla-
rak Santiago kasabasının merkezinde yer 
alan kilisenin çaprazındaki eve götürüle-
rek beden temizliği yapılıyormuş. Onun 
vücut temizliğini yapan rahipler arasında 
konuşulan şey ise vücudunun canlı oldu-
ğu imiş. Bedeni temizlendikten sonra 18. 
yüzyılı anımsatacak giysiler giydirilip, ka-
fasına kovboy şapkası takılan Maximon, 
yeniden evine götürülüyormuş. 

CHICHICCASTENGO
Chichiccastengo, Guatemala’nın 1965 
metre rakımında küçük bir şehri. Buradan 
size söz etmemin nedeni şahit olduğum 
Şaman töreni. Buradaki Santo Thomas Ki-
lisesi bazı günler Hristiyan ayini, bazı gün-
ler de Şaman ayini için kullanılıyor. Dıştan 
bir kiliseye benzeyen binada ilk bakışta 
Hz. İsa heykeli ve ayin alanını görüyorsu-
nuz. Ancak bizim gittiğimiz gün burada 
Şaman ayini vardı. Şaman ayini yapıla-
cağı zaman Şamanist olmayanların basıp 
da tapınağın kutsallığı bozulmasın diye 
kilisenin tabanı yapraklarla örtülüyormuş. 
Bu ilginç manzarayı ne yazık ki içeride fo-
toğraf ve video çekmek yasak olduğu için 
görüntüleyemedik. 

Article: Atike Ataş

requests of the visitors. People standing 
on the right and left of the statue were 
constantly offering cigarettes and alcohol 
to Maximon. In addition, the ashes of the 
cigarettes he smoked were collected in 
separate containers and his butts were 
collected in separate containers and then 
sold. Because the local people believed 
that the ashes of Maximon’s cigarette 
were good for insomnia and that his 
butts protected them against theft. When 
Maximon called “Holy Thursday”, which 
is about once every two weeks, he was 
removed from the house he was in and 
taken to the house opposite the church 
in the center of Santiago town for body 
cleaning. What was spoken of among the 
priests who cleansed his body was that 
his body was alive. After his body was 
cleaned, Maximon, dressed in clothes 
reminiscent of the 18th century and 
wearing a cowboy hat on his head, was 
taken back to his home. 
CHICHICCASTENGO
Chichiccastengo is a small city in 
Guatemala at an altitude of 1965 meters. 
The reason I’m telling you here is the 
Shaman ceremony that I witnessed. The 
Santo Thomas Church here is used for 
the Christian ritual on some days and for 
the Shaman ritual on some days. At first 
glance, the building resembles a church. 
You see the Christ statue and the ritual 
area. However, the day we went there was 
a Shaman ritual. When the shaman ritual 
was to be held, the floor of the church 
was covered with leaves so that non-
shamanists would not violate the sanctity 
of the temple. Unfortunately, we could not 
view this interesting view as it is forbidden 
to take photos and videos inside. 
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Binada bazıları da kadın olan yaklaşık 15 
kadar Şaman rahip kendilerine ait köşeler-
de bulunuyordu. Her birinin önünde inan-
dıkları tanrılarının yanan mumlar arasında 
bulunan heykelleri ve resimleri vardı. Dile-
ği olan insanlar buraya gelip Şamanlara 
dua ettiriyorlar. Şahit olduğumuz ayinde 
hasta biri iyileşmek için Şaman’a bir şişe 
içki, bir canlı tavuk, bir şişe de gazoz 
verdi. Şaman önce diz çökerek tanrıları-
nın önünde gidip gelerek ilahi söyler gibi 
birkaç dua okudu. Dua ritüelinden sonra 
diz çökerek oturmuş olan hastanın yanına 
gelerek tavuğu aldı ve içeride kan akıtmak 
yasak olduğu için eliyle tavuğu boğazla-
dıktan sonra hastaya geri verdi. Hasta bu 
tavuğu eve götürdükten üç gün sonra pi-
şirip yiyecekmiş. Gazozu açarak hastaya 
içirdi, içkiyi de kendisi içti. Hasta gazozu 
içip de geğirince, onu hasta eden kötü 
ruhlar vücudundan çıkıyormuş. Şaman’ın 
içki içme nedeni de hastadan çıkarak Şa-
man’a geçen kötü ruhların, alkolün etkisiy-
le Şaman’dan da çıkmasıymış.
EĞİTİM
Ülkede eğitim düzeyi düşük. Gezilere bir-
likte katıldığımız arkadaşlarla gittiğimiz 
her ülkenin yerel okullarına da gideriz. 
Gezimiz sırasında yine küçük bir köy ilko-
kulunu ziyaret ettik. Burada eğitim gören 
çocukların hepsi çok sevimliydi. Öğret-
menleri ise derslerini bölmemize rağmen 
bize çok cana yakın davrandı. 
KAHVE DİYARI GUATEMALA
Guatemala, kahve yetiştirmek için uygun 
iklimi ve volkanik dağlarının sağladığı özel 
koşullar nedeniyle yetiştirdiği kahveleriyle 
de ünlü. Benim de en çok tercih ettiğim 
Guatemala kahvesidir. Toprak, yağış mik-
tarı, hava sıcaklığı, nem ve rakım konusun-
da büyük bir çeşitlilik gösteren bu ülkede, 

Yazı 

About 15 shaman priests, some of them 
women, were in their own corners in the 
building. In front of each of them were 
statues and pictures of the gods they 
believed in, among the burning candles. 
People with wishes come here and make 
the shamans pray. During the ritual we 
witnessed, a sick person gave Shaman a 
bottle of drink, a live chicken, and a bottle 
of soda in order to recover. The shaman 
first knelt and went before his gods and 
recited a few prayers as if chanting. After 
the prayer ritual, he came to the patient, 
who was sitting on his knees, picked up 
the chicken and gave it back to the patient 
after strangling the chicken with his hand 
because it was forbidden to shed blood 
inside. The patient cooked and eaten this 
chicken three days after taking it home. He 
opened the soda to the patient and drank 
the drink himself. When the patient drank 
the soda and burped, the evil spirits that 
made him sick came out of his body. The 
reason why the shaman was drinking was 
that the evil spirits who came out of the 
patient and passed on to the shaman also 
came out of the shaman with the effect of 
alcohol.
EDUCATION
The education level in the country is 
low. We also go to local schools in every 
country we go to with friends we attend 
on trips. During our trip, we visited a 
small village primary school again. All of 
the children who were educated there 
were very cute. Their teachers were very 
friendly to us, even though we interrupted 
their lessons.
COFFEE WORLD GUATEMALA
Guatemala is also famous for its coffees, 
due to the climate suitable for growing 
coffee and the special conditions provided 
by the volcanic mountains. Guatemalan 
coffee is also my favorite. In this country, 
which displays a great variety in terms 
of soil, rainfall, air temperature, humidity 
and altitude, coffee with different flavors 
is produced in exactly eight different 
coffee production regions with its own 
characteristics. For example, Antigua 
coffees are grown on the slopes of the 
volcano, mostly in dry and sunny places. In 
this way, all of the coffees they grow under 
different conditions and environments 
are more special than each other. If you 
happen to be in Guatemala, I recommend 
you to taste it.
LIFE IN GUATEMALA
Considered one of the seven wonders 
of the world by Guatemalan, there are 
volcanoes around Lake Atitlan, small 
cities with churches and houses built in 

Atike Ataş, Guatemala’daki 
küçük bir köy okulunun 
öğrencileriyle birlikte.
Atike Ataş with students 
from a small village 
school in Guatemala.

Santo Thomas Kilisesi
Santo Thomas Church
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kendine has özellikleri olan tam sekiz ayrı 
kahve üretim bölgesinde farklı aroma ve 
tatlarda kahve üretiliyor. Örneğin Antigua 
kahveleri yanardağ eteklerinde, daha çok 
kurak ve güneşli yerlerde yetiştiriliyor. Bu 
şekilde farklı şartlarda ve ortamlarda ye-
tiştirdikleri kahvelerin hepsi birbirinden 
özel. Guatemala’ya yolunuz düşerse mut-
laka tatmanızı öneririm. 
GUATEMALA’DA YAŞAM
Guatemalalıların dünyanın yedi harika-
sından biri saydıkları Atitlan Gölü’nün et-
rafında yanardağlar, İspanyol mimarisiyle 
yapılmış kiliselerin, evlerin bulunduğu, yol-
ları Arnavut kaldırım taşlarıyla döşeli küçük 
şehirler bulunuyor. Gölde yapılan tekne 
gezintisi de bunların hepsini görme imkâ-
nı sağlıyor. Bu gölün çevresindeki küçük 
şehirlerden biri olan Chichiccastengo’da 
Perşembe ve Pazar günleri ünlü el sanat-
ları pazarı kuruluyor. Çevredeki köylerde 
yaşayan Mayalar, ürettikleri el işlerini bu 
pazarda satıyorlar. Bu pazarda tamamen 
elle işlenmiş ceketler, gömlekler, çantaların 
yanı sıra çeşitli el işleri de bulunuyor. Üste-
lik bu ürünler çok da ucuza satılıyor. 
Mayalar sıcakkanlı olmakla birlikte biraz 
da çekingen insanlar. Görünüm olarak 
tenleri koyu, boyları da genellikle kısa. 
Guatemala’nın yemek kültürü diğer Orta 
Amerika yemeklerine çok benziyor. Ye-
meklerde mısır, siyah fasulye ve bolca ba-
harat kullanıyorlar. Yöresel yemekleri ise 
daha çok et ağırlıklı. Ben sebze ve hindi 
etiyle pişirilen Kakıg çorbalarını denedim. 
Eğer acıya dayanıklıysanız siz de benim 
gibi bu çorbayı beğenirsiniz. Tameles, en 
ünlü Maya yemeği. Bu yemek mısır ya da 
muz yaprağının içine et, peynir gibi mal-
zemeler sarılarak pişiriliyor. Bu yemeği de 
denemenizi öneririm.
Maya dünyasının kalbi olarak da bilinen 
Guatemala, eşsiz bir mirasa sahip; gele-
nekler Maya atalarıyla güçlü bir şekilde 
bağlantılı ve mistisizm ülke genelinde yay-
gın. Guatemala’yı ziyaret etmek benim için 
zamanda yolculuk yapmak gibiydi. Gör-
meyi çok istediğim ve gittiğimde çok et-
kilendiğim bu Orta Amerika ülkesine ikinci 
defa gitmeyi arzu ettiğimi belirtmek isterim 
sizlere. 
Guatemala; Maya tapınakları, İspanyol 
sömürge mimari özelliğini taşıyan şirin, 
küçük şehirleri, yağmur ormanları, şela-
leleri (şelalelerden bir tanesinin arkasına 
geçtik, su sesi çok yüksekti ve birbirimizin 
sesini duyamıyorduk ama görüntü muhte-
şemdi), yanardağları, doğal güzellikleri, 
tropikal iklimi, çağlar öncesi tarihi ve sı-
cakkanlı insanlarıyla görülmesi gereken 
ülkelerden biri.

Article: Atike Ataş

Spanish architecture, and roads paved 
with cobblestones. A boat trip on the lake 
also provides the opportunity to see all 
of them. The famous handicraft market 
is set up on Thursdays and Sundays in 
Chichiccastengo, one of the small cities 
around this lake. Mayans living in the 
surrounding villages sell their handicrafts 
in this market. This market includes jackets, 
shirts and bags that are completely hand-
crafted, as well as various handicrafts. 
Moreover, these products are sold very 
cheaply.
Mayans are friendly, but somewhat shy 
people. Their skin is dark in appearance 
and their height is usually short. 
Guatemala’s food culture is very similar 
to other Central American food. They use 
corn, black beans and plenty of spices in 
their meals. Local dishes are mostly meat. I 
tried Kakig soups cooked with vegetables 
and turkey meat. If you are resistant to 
bitterness, you will like this soup like I 
do. Tameles is the most famous Mayan 
dish. This dish is cooked by wrapping 
ingredients such as meat and cheese in 
corn or banana leaves. I suggest you try 
this dish as well.

Known as the heart of the Mayan world, 
Guatemala has a unique heritage; 
Traditions are strongly linked to Mayan 
ancestors, and mysticism is widespread 
throughout the country. Visiting Guatemala 
was like traveling in time for me. I would 
like to state that I want to go to this Central 
American country for the second time, 
which I wanted to see and was very 
impressed when I saw.
Guatemala; Mayan temples, cute little 
cities with Spanish colonial architecture, 
rainforests, waterfalls (we passed behind 
one of the waterfalls, the sound of the 
water was so loud and we couldn’t hear 
each other’s voices, but the view was 
magnificent), volcanoes, natural beauty, 
tropical climate, ancient history and warm 
blood. It’s one of the must-see countries 
with its people.

Küçük paket taş kaplı 
ve engebeli sokakları, 

kırmızı, sarı ve mavi 
renge boyanmış İspanyol 

tarzı evleri, kiliseleri ve 
manastırlarıyla Antigua 

kenti gezenleri 18. yüzyıla 
götürüyor.

The small package of 
stone-lined and rugged 

streets, Spanish-style 
houses painted in red, 

yellow and blue, churches 
and monasteries take 

visitors to the 18th century 
in the city of Antigua.

Geleneksel Maya 
dokumalarını kullanarak 

kültürlerini yaşatmaya 
çalışan vatandaşlar, Maya 

dokumalarını her yerde 
işlemeye devam ediyorlar.

Citizens, who try to keep 
their culture alive by 

using traditional Maya 
fabrics, continue to 

process Mayan weavings 
everywhere.
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Barbie Role Model National Swimmer  
Sümeyye Boyacı

Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı 
Barbie’nin Rol Modeli

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’n-
da gümüş madalyası bulunan Sümeyye 
Boyacı, kendisiyle yapılan bir röportaj-
da çocukken oynadığı Barbie bebeğinin 
günün birinde yüzü olacağını hayal bile 
etmediğini, hatta ilk duyduğunda buna 
inanmadığını söylüyor. 1990’lı yıllardan 
itibaren dünyanın en çok satan oyuncağı 
olan Barbie tarafından rol model seçilen 
Boyacı: “Şu ana kadar kolları olmayan 
bir Barbie hiç üretilmemiş, ben ilk oldum. 
Benimle birlikte kolları olmayan ama ka-
natları olan bir Barbie ortaya çıktı. Benim 
görünmeyen kanatlarım var. Biri yaşama 
sevincim ve azmim, diğeri de ailemin 
bana olan desteği. Yani iki kanat...» diyor. 
Milli yüzücü ayrıca: “Şu ana kadar Olim-
piyatlar’da yüzme branşında Türkiye’den 
hiç madalya alınmamış. Ben altın ma-
dalya alıp İstiklal Marşımızı tüm dünyaya 
dinletmek istiyorum. İlk hedefim de 2021 
Tokyo Paralimpik Oyunları’nda şampiyon-
luk. Ama ileride sporcu psikoloğu olmak 
istiyorum. Sunucu olmak gibi bir hayalim 
de var. Çünkü bir şeyler anlatmayı, konuş-
mayı çok seviyorum.” diyerek geleceğe 
dair hayallerini dile getiriyor. 

Sümeyye Boyacı, a silver medallist 
at the World Paralympic Swimming 
Championships, said in an interview that 
she never imagined that the Barbie doll 
she played with as a child would one day 
be her face, even when she first heard of 
it, she did not believe it. Boyacı, who was 
chosen as a role model by Barbie, the 
world’s best-selling toy from the 1990s, 
said: “Until now, a Barbie without arms 
has never been produced, I was the first. 
With me, came a Barbie with no arms 
but wings. I have invisible wings. One is 
my joy and determination to live, and the 
other is my family’s support for me. So two 
wings…” she says. The national swimmer 
also said: “So far, no medals have been 
received from Turkey in swimming at the 
Olympics. I want to get a gold medal and 
play our national anthem all over the world. 
My first goal is the Championship at the 
2021 Tokyo Paralympic Games. But I want 
to be an athlete psychologist in the future. 
I also have a dream of being a presenter. 
Because I love talking and telling” she 
expresses her dreams for the future.

eşitli ülkelerde başarılı kadınları rol model olarak seçen Barbie, 
2020 yılı için Türkiye’den rol model olarak 17 yaşındaki milli 
yüzücü Sümeyye Boyacı’yı seçti.

Barbie, who has chosen successful women as role models in various 
countries, chose 17-year-old national swimmer Sümeyye Boyacı as a 
role model from Turkey for the year 2020.

Ç

Ön yargılar nedeniyle 
kendi potansiyelinin 

farkında olmayan kız 
çocuklarının hayali 
duvarlarını ortadan 

kaldırmak için çeşitli 
ülkelerde başarılı kadınları 

rol model olarak seçen 
Barbie, 2020 yılı için 

Türkiye’den rol model 
olarak Sümeyye Boyacı’yı 

seçti.
Barbie, who chose 

successful women as 
role models in various 
countries to eliminate 
the imaginary walls of 

girls who are not aware 
of their potential due 
to prejudices, chose 

Sümeyye Boyacı as a role 
model from Turkey for the 

year 2020.

Kaynak / Source
Anadolu Ajansı
Anadolu Agency
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Para Milli Atletlerden 11 Madalya

11 Medals from Para National Athletes

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federas-
yonundan yapılan açıklamaya göre, Birle-
şik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde 10-
14 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 
yarışlarda ülkemizi temsil eden Hamide 
Doğangün 57.62’lik derecesiyle birinci, 
Zübeyde Süpürgeci 1.03.19’luk derece-
siyle ikinci, Zeynep Acet 1.07.09’luk de-
recesiyle üçüncü oldu. Abdullah Ilgaz 
ise “T46/47” kategorisi erkekler yüksek 
atlamada 1.90 metrelik atlayışıyla üçün-
cü olurken Tarık Taha Buyrukoğlu da 
“T42/44/46” kategorisi erkekler yüksek 
atlamada 1.87’lik atlayışıyla altıncı sırada 
yer aldı. Milli atlet bu derecesiyle 2019’da 
1.84 ile kendisine ait olan Avrupa rekoru-
nu geliştirdi. Turnuvanın ilk üç gününde 7 
madalya kazanan milli takım, elde ettiği 4 
madalyanın ardından organizasyonu 3 al-
tın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere top-
lam 11 madalya ile tamamladı.

According to a statement from Turkey 
Physically Disabled Sports Federation, 
the United Arab Emirates in the race 
held between 10-14 February in Dubai 
city, Hamide Doğangün, representing 
our country, came in first with her score 
of 57.62, Zübeyde Süpürgeci was the 
second with her score of 1.03.19, and 
Zeynep Acet came third with her score of 
1.07.09. Abdullah Ilgaz came third in the 
“T46 / 47” category men’s high jump with 
a jump of 1.90 meters, while Tarık Taha 
Buyrukoğlu took the sixth place in the 
“T42 / 44/46” category men’s high jump 
with his 1.87 jump. The national athlete 
has improved his European record of 1.84 
in 2019 with this rating,The national team, 
which won 7 medals in the first three 
days of the tournament, completed the 
organization with a total of 11 medals, 3 
gold, 3 silver and 5 bronze, after 4 medals.

B edensel Engelliler Atletizm Milli 
Takımı, Dubai’de düzenlenen 
Dünya Para Atletizm Grand 

Prix’sinin son gününde 4 madalya 
daha kazanarak, organizasyonu 11 
madalya ile tamamladı.

The Physically Handicapped Athletics 
National Team won 4 more medals 
on the last day of the World Para 
Athletics Grand Prix held in Dubai, 
and completed the organization with 
11 medals. 

Source: Anadolu Ajansı / Anadolu Agency

Dubai’de düzenlenen 
Dünya Para Atletizm 

Grand Prix’sinin kadınlar 
100 metre finalinde 

bedensel engelli milli 
atletler Hamide Doğangün, 

Zübeyde Süpürgeci ve 
Zeynep Acet ilk üç sırayı 

aldı.
In the women’s 100m 

final of the World Para 
Athletics Grand Prix 

held in Dubai, physically 
disabled national athletes 

Hamide Doğangün, 
Zübeyde Süpürgeci and 

Zeynep Acet took the first 
three places.

Dünya Para Atletizm 
Grand Prix’te Hamide 

Doğangün altın madalya 
kazandı.

Hamide Doğangün won 
the gold medal at the 
World Para Athletics 

Grand Prix.

Milli Atlet Abdullah Ilgaz, Dubai’de 
düzenlenen Dünya Para Atletizm 
Grand Prix’inde yüksek atlamada bronz 
madalyanın sahibi olarak Olimpiyat 
kotası aldı.
National Athlete Abdullah Ilgaz 
received the Olympic quota by winning 
the bronze medal in the high jump at 
the World Para Athletics Grand Prix 
held in Dubai.
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Türkiye’nin İlk Spor Psikoloğu 
Turgay Biçer

Turkey’s First Sports Psychologist

Gün Şeftalioğlu: Turgay Bey, bizler sizi 
2000-2004 yılları arasında TRT 2’de ya-
pımcılığını Neşe Bilginer’in üstlendiği, 
ülkemizde topluma önderlik yapan ki-
şilerin başarı öykülerini anlatan ‘Başarı 
Basamakları’ adlı programda sunucu 
koltuğunda izledik. Siz Türkiye’de spor 
psikolojisi ve mentorluk alanında uzun 
yıllardır çalışıyorsunuz. Söyleşimize 
Türkiye’de spor psikolojisinin tarihsel 
gelişiminden söz ederek başlamak is-
terim. Bu alanda sizin getirdiğiniz yeni-
likler neler oldu?

Turgay Biçer: TRT bir okuldu ve ben 
orada çok şey öğrendim. Muhteşem bir 
ekibimiz vardı. Neşe Bilginer yapımcı, 
Feridun Keşir yönetmendi. Sevgili Ayşe 
İdem Tümer TRT’nin önemli bir spikeriydi. 
Rahmetli Yavuz Özışık hem benim moral 
hocam, hem yılların sanatçısı, hem de 
muhteşem bir kalbi olan özel bir insandı 
ve biz dört yıl TRT’nin en çok izlenen ilk 
beş programından birisine imza attık, çok 
da övgü aldık. Amacımız, halkımızın öz-
güvenini artırmak ve “bakın bizde yapa-
bilir, başarabiliriz! Bakın bunlar başardı!” 
dedirtmekti. Zira o dönemlerde toplumda 
bir karamsarlık hakimdi. Biz de öne çık-

G ün Şeftalioğlu, Marmara 
Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi Spor Yöneticiliği 

Bölüm Başkanı ve Egzersiz ve Spor 
Psikolojisi Derneği’nin Kurucu 
Başkanı Prof. Dr. Turgay Biçer ile bir 
araya gelerek spor psikoloji üzerine 
bir söyleşi yaptı.

Gün Şeftalioğlu: Mr. Turgay, we watched 
you on TRT 2 between 2000-2004, on 
the presenter chair of the program 
“Success Steps”, which was produced 
by Neşe Bilginer and which tells the 
success stories in our country. You’re 
working for many years in the field 
of sports psychology and mentoring 
in Turkey. I would like to start by 
talking about the development of our 
sport psychology interview in Turkey. 
What were the innovations when you 
developed this?
Turgay Biçer: TRT was a school and I 
learned a lot there. We had a great team. 
Neşe Bilginer was the producer and 
Feridun Keşir was the director. Dear Ayşe 
İdem Tümer was an important announcer 
of TRT. The deceased Yavuz Özışık was 
both my moral teacher, an artist of years, 
and a special person with a magnificent 
heart, and we produced one of TRT’s 
top five most watched programs for four 
years, and we received much praise. Our 
aim was to increase the self-confidence of 
our people and to make them say, “Look, 
we can do it, we can achieve it! See they 
succeeded!”. Because at that time a 

Gün Şeftalioğlu met with Prof. 
Dr. Turgay Bicer, Head of Sports 
Management Department of Marmara 
University Faculty of Sport Sciences 
and Founding President of Exercise 
and Sport Psychology Association, 
and gave a talk on sports psychology.

HaberRöportaj

Gün Şeftalioğlu, 
şampiyonların mentoru 
Prof. Dr. Turgay Biçer ile 
birlikte.
Gün Şeftalioğlu with the 
mentor of the champions, 
Prof. Dr. Turgay Biçer.

Röportaj / Interview
Gün Şeftalioğlu
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mış, fark yaratmış, kadın erkek ayrımı yap-
madan her meslekten konuk davet ederek 
yaklaşık 169 program yaptık ve bu süreç-
te çok şey öğrendik. Muhteşem günlerdi, 
hala çok özlüyorum.

Spor psikolojisine gelince, o dönemler-
de bazı büyüklerimiz akademik düzeyde 
bazı çalışmalarda bulunmuştu ama bun-
ların uygulaması eksikti. Ben işte bu uy-
gulama bölümünde öne çıktım ve böylece 
spor psikolojisi tanınmış oldu. Galatasa-
ray’ın UEFA Kupası’nda görev almam, 
Yelken Milli Takımı ile gelen Dünya Şam-
piyonluğu, Atina Olimpiyatları’na katılma-
mız, sonra Milli Takımımızla 2002 yılında 
elde edilen dünya üçüncülüğü ve arka-
sından konfederasyon kupası üçüncülü-
ğü, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, 
Denizlispor, Gaziantepspor, Sivasspor, 
Karagümrük futbol takımları, Efes Pilsen, 
Ülkerspor basketbol takımları ile antrenör 
ve hakemlerin eğitimi derken bugünlere 
geldik. Bu arada alanımızın tanınması için 
10 cesur insanla bir de dernek kurduk. 
Şimdi Avrupa Spor Psikologları Birliği’ne 
üyeyiz, üstelik 100’e yakın üyemiz var. 
Derneğimizin kadrosu çoğunlukla Mar-
mara Üniversitesinin akademisyenlerin-
den oluşuyor. Üniversitemizde bu alanla 
ilgili olarak bir de Egzersiz ve Spor Psiko-
lojisi Yüksek Lisans Programı açtık. Şimdi 
birçok öğrencimiz Gençlik Spor Merkez-
lerinde, kulüplerde, Olimpik Sporcu Yetiş-
tirme Merkezleri olan TOHM’da çalışıyor. 
Yani kıvılcım olduk ve her geçen gün ge-
lişiyor, büyüyoruz. Bu çalışmanın öncülü-
ğünü yapmış olmak beni mutlu ediyor, zira 
bu da benim ülkeme armağanım.

“KÜÇÜK BÜYÜK AYIRT ETMEDEN 
İŞİMİ ZEVKLE YAPIYORUM 
VE ÖĞRENDİKLERİMİ 
PAYLAŞMAKTAN BÜYÜK BİR 
MUTLULUK DUYUYORUM.”

pessimism prevailed in the society. We 
made about 169 programs that stood out, 
made a difference, invited guests from all 
professions without distinction between 
men and women, and we learned a lot in 
this process. It was a great day, I still miss 
it so much.

As for sports psychology, some of our 
elders had some academic studies at that 
time, but their application was lacking. 
I stood out in this practice section and 
sports psychology became well known. I 
took part in Galatasaray’s UEFA Cup, the 
World Championship with the National 
Sailing Team, our participation in the 
Athens Olympics, then the third place in 
the world with our National Team in 2002, 
and the third place in the confederation cup 
after Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, 
Denizlispor, Gaziantepspor, speaking of 
training Sivasspor, Karagümrük soccer 
teams, Efes Pilsen, Ülkerspor basketball 
teams, and coaches and referees, we 
came to this day. In the meantime, we also 
established an association with 10 brave 
people in order to recognize our field. 
We are now a member of the European 
Sports Psychologists Association, and 
we have nearly 100 members. The staff 
of our association is mostly made up of 
academicians from Marmara University. 
In our university, we opened a Master’s 
Program in Exercise and Sport Psychology 
in this field. Many of our students now 
work in Youth Sports Centers, clubs, and 
TOHM, which are Olympic Athlete Training 
Centers. In other words, we became a 
spark and we are developing and growing 
day by day. It makes me happy to be 
someone who started the pioneer of this 
work, because this is my gift to my country.

“I DO MY JOB WITH PLEASURE, 
WHETHER BIG OR SMALL, AND 
I AM VERY HAPPY TO SHARE 
WHAT I HAVE LEARNED.”

Interview-Photo: Gün Şeftalioğlu

Prof. Dr. Turgay Biçer’e 
göre, çalışanları yönetmek 

yerine, onlara ilham 
vererek değer merkezli bir 
felsefeyle yönetim içinde 

olabilmek gerekiyor. Biçer: 
“Liderlik fetişizminden 

kurtulmak gerek. Doğal 
liderler her zaman var 

olacaktır. Zoraki liderlikler 
ise anlamsızdır. Önemli 

olan işi büyütmek, 
geliştirmek ve başka 

boyutlara taşıyabilecek 
akademik zekanın 

yanında, duygusal zekası 
da gelişmiş yöneticilerin 
var olabilmesidir.” diyor.

According to Prof. Dr. 
Turgay Biçer, instead of 

managing employees, 
it is necessary to be in 

management with a value-
centered philosophy by 

inspiring them. Biçer said: 
“Leadership fetishism 

must be got rid of. Natural 
leaders will always 

exist. Forced leadership 
is meaningless. The 

important thing is to have 
managers with developed 

emotional intelligence 
as well as academic 
intelligence that can 

grow, develop and carry 
the business to other 

dimensions.” 

Turgay Biçer, uzun yıllar 
birlikte çalıştığı “Başarı 
Basamakları” program 
ekibiyle birlikte.
Turgay Biçer with the 
“Başarı Basamakları” 
program team, whom he 
has worked with for many 
years. (Turgay Biçer, Neşe 
Bilginer, Ayşe İdem Tümer, 
Yavuz Özışık)
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Gün Şeftalioğlu: Bugün ülkemizde 
spor psikolojisinin temel ilkelerini ha-
yata geçiren kişisiniz. Bunda eski bir 
antrenör ve sporcu olmanızın da etkisi 
söz konusu diye düşünüyorum. Turgay 
Biçer’in spor psikolojisi ile ilgili ulaş-
mak istediği hedefi nedir? 

Turgay Biçer: Sporculuğun içinden gel-
mek çok önemli. Ben eğitimciliğimin ya-
nında aynı zamanda iyi de bir antrenör-
düm. Türkiye’nin önde gelen kulüplerinde 
ve yurt dışında hem teoriyi hem de pratiği 
tecrübe etme şansı buldum. Bu deneyim-
lerim benim son 25 yılın en büyük spor 
başarılarında yer almamı sağladı. Beni 
ben yapan spordur diyebilirim. Hayatım 
sporla ve sporcu gibi yaşamakla geçti. 
Spor bana sahip olduğum her şeyi verdi; 
özgüven, disiplin, çalışkanlık, pes etme-
mek, kendini aşmak, yılmamak, meslek 
ve iyi bir gelecek. Tabii tüm bunların yanı 
sıra binlerce başarılı insanı tanımama da 
yardımcı oldu.

Gün Şeftalioğlu: You are the person 
who put the basic principles of sports 
psychology into practice in our country 
today. I think that being a former trainer 
and athlete also has an effect on this. 
What is Turgay Biçer’s goal in sports 
psychology?
Turgay Biçer: It is very important to 
come from sportsmanship. Besides being 
an educator, I was also a good trainer. 
Turkey’s leading clubs in both the theory 
and the practice abroad, I had the chance 
to experience both. These experiences 
have enabled me to take part in the biggest 
sports achievements of the last 25 years. I 
can say that it is the sport that makes me. 
My life was spent with sports and living 
like an athlete. Sport gave me everything I 
have; self-confidence, discipline, diligence, 
not giving up, surpassing yourself, not 
giving up, profession and a good future. 
Of course, it also helped me get to know 
thousands of successful people.
Gün Şeftalioğlu: What were the reasons 
that led you to this profession?
Turgay Biçer: I was actually an athlete, 
but I could not come where I wanted to. I 
came from Sivas to Istanbul for university 
education at the age of 17 and although 
I worked hard as an athlete, I was not at 
a high level. At that time, I had to support 
myself, so I started as an infrastructure 
coach in Efes Pilsen and my journey from 
there started. It was difficult to both attend 
school and work, but I had to. I also like 
challenges… As someone who has gone 
through these paths, I tell the athletes that 
loving the difficulties, choosing the hard 
and the right is important and the real 
success is to achieve the hard. I pioneered 
many things in sports psychology, but if we 
set out from yesterday’s sun and today’s 
example of not drying clothes, we have a 
way to be achieved and to be taken. For 
example, in the last two years, five teams 
that I have been consulting have moved 
up to a higher league, which I think is a 
great success. Many of my athletes started 
doing their best shortly after I started 
working with me. Actually, I work not only 
with athletes, but also with businessmen, 
senior executives, politicians, musicians, 
artists and movie actors. I advise, mentor 
and coach them to be the best in their 
field. Apart from these, public and 
private companies; I give speeches on 
individual and professional development 
and change trainings such as leadership, 
team, change management, motivation. 
In short, I strive for them to do their best 
regardless of who they are, and I take 
great pleasure in doing so.

HaberRöportaj

Turgay Biçer’in “Doruk 
Performans” ve “Sporda 
Yetenek mi? Karakter mi?” 
adlı kitapları başta olmak 
üzere yayımlanmış on iki 
kitabı bulunuyor.
Turgay Biçer has twelve 
books published, 
especially “Doruk 
Performans” and “Sporda 
Yetenek mi? Karakter mi?”.
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Gün Şeftalioğlu: Sizi bu mesleğe yönel-
ten nedenler neler oldu?

Turgay Biçer: Ben aslında sporcuydum 
ama istediğim yere sporcu olarak gele-
medim. Sivas’tan İstanbul’a 17 yaşında 
üniversite eğitimi için gelmiştim ve sporcu 
olarak çok çalışmama rağmen üst düzey-
de değildim. O dönemde kendimi geçin-
dirmek zorundaydım, bu nedenle Efes 
Pilsen’de altyapı antrenörlüğüne başla-
dım ve oradan buralara gelen yolculuğum 
başladı. Hem okula devam etmek, hem 
de çalışmak zordu ama buna mecbur-
dum. Ben de zoru severim… Sporculara 
da zoru sevmenin, zoru ve doğruyu seç-
menin önemli olduğunu ve asıl başarının 
zoru başarmak olduğunu anlatıyorum bu 
yollardan geçmiş birisi olarak. Spor psiko-
lojisinde birçok şeyin öncülüğünü yaptım 
ama dünkü güneşle bugünkü çamaşır 
kurumaz misalinden yola çıkarsak daha 
başarılacak ve alınacak yolumuz var. Ör-
neğin son iki yılda danışmanlığı yaptığım 
beş takım bir üst lige çıktı, bu bence büyük 
bir başarı. Birçok sporcum benimle çalış-
maya başladıktan kısa bir süre sonra en 
iyi derecelerini yapmaya başladı. Aslında 
ben sadece sporcularla değil, iş adamla-
rı, üst düzey yöneticiler, siyasetçiler, mü-
zisyenler, sanatçılar ve sinema oyuncu-
larıyla da çalışıyorum. Onlara alanlarında 
en iyi olmaları için danışmanlık, mentorluk 
ve koçluk yapıyorum. Bunların dışında 
kamu ve özel şirketlere; önderlik, takım 
olmak, değişim yönetimi, motivasyon gibi 
bireysel ve mesleki gelişim ve değişim 
eğitimleri konusunda konuşmalar yapıyo-
rum. Kısaca kim olursa olsun onların en 
iyilerini yapmaları için emek harcıyor ve 
bunu yaparken de büyük zevk alıyorum.

Gün Şeftalioğlu: Siz bugüne kadar 12 
adet kitap yazdınız ve 12 kitabın da edi-
törlüğünü yaptınız. Özellikle yayımla-
nan “NLP Kişisel Liderlik” adlı kitabınız 
büyük ilgi gördü. Avaz dergisi okurları-
na NLP’nin ne anlama geldiğini açıkla-
yabilir misiniz?

Turgay Biçer: NLP, kısaca beyin dili prog-
ramlaması demek. İstediğimiz şeyleri ya-
pabilmek için nasıl düşünmemiz, dili nasıl 
kullanmamız ve nasıl davranmamamız ge-
rektiğini teknik olarak öğreten bir sistem. 
Kökeninde psikoloji, dil bilimi, nöroloji ve 
felsefe var. Başarılı insanlar modellenerek 
oluşturulmuş bir sistem. Bu alanla ilgili 
akademik çalışmalar yaptık, doktora ve 
yüksek lisans tezleri yönetip güzel sonuç-
lar aldık. 

Gün Şeftalioğlu: You have written 12 
books so far and have edited 12 books. 
Especially your published book titled 
“NLP Personal Leadership” attracted 
great attention. Could you explain 
to Avaz magazine readers what NLP 
means?
Turgay Biçer: NLP, in short, means brain 
language programming. A system that 
technically teaches us how to think, use 
language and how not to behave in order 
to do what we want. It has its roots in 
psychology, linguistics, neurology, and 
philosophy. A system created by modeling 
successful people. We conducted 
academic studies on this field, managed 
doctorate and master theses and got 
good results.

Interview-Photo: Gün Şeftalioğlu

Alanında rekorlara imza 
atan, birçok sporcu ve 

kulüplerin mentorluğunu 
yapan Turgay Biçer, Türk 

sporunda sayısız başarının 
altında imzası olan isimsiz 

kahramanlardan biridir.
Turgay Biçer, who has 

been the mentor of many 
athletes and clubs that 

broke records in their field, 
is one of the anonymous 

heroes who have 
undersigned countless 

successes in Turkish 
sports.

“Türkiye’de spor psikolojisi 
yoktu denebilir. Bu alanda 
bir spor bilimci olarak ben 

biraz uygulamalarla tanınır 
hale getirdim; direnç 

olmasın diye psikolog 
yerine “mentor” dedim ve 

bu kabul gördü.”
“Sport can say there was 
no psychology in Turkey. 

As a sports scientist in 
this field, I have become 

known for some practice; 
I said “mentor” instead of 

psychologist so that there 
would be no resistance 

and this was accepted.“
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Gün Şeftalioğlu: Sizin Türk Futbol Fe-
derasyonu’nda uzun yıllar antrenörlük 
eğitimi verdiğinizi biliyoruz. Peki, bu 
alanda kimlere rehberlik yaptınız? İlk 
öğrencileriniz spor camiasından kimler 
oldu?

Turgay Biçer: Futbol başta olmak üze-
re hemen hemen bütün spor dallarında 
antrenör, hakem ve yöneticilik eğitimle-
ri verdim. Futbolda bir zamanlar benim 
kahramanlarım olan milli ve büyük takım-
larda oynamış sporculara hocalık yaptım. 
Bu nedenle de ‘hocaların hocası’ diyorlar 
bana. Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol 
Güneş, Rıza Çalımbay, Cem Pamiroğlu 
ile çalıştım. Benim mesleğe başlamama 
Cem Pamiroğlu ve Rıza Çalımbay öncü-
lük etti. Sonra Galatasaray’a Fatih Terim 
beni davet etti ve farklı bir boyuta geçtim. 
Milli Takım çalışmalarında ise Mustafa De-
nizli ve Şenol Güneş’in ayrı bir yeri vardır 
bende, zira bu gururu onlarla yaşadım. 
Trabzonspor’da şimdiki Karagümrükspor 
Kulübü’nün Başkanı Süleyman Hurma ve 
Gordon Milne ile bir yıl farklı bir tecrübeye 
imza attık. Bugüne kadar birlikte çalıştı-
ğım antrenörlere örnek olarak; Yılmaz Vu-
ral, Oğuz Çetin, Tolunay Kafkas, Mehmet 
Altıparmak ve Erkan Sözeri gibi isimleri 
verebilirim. 

“SPOR PSİKOLOJİSİ PERFOR-
MANS AĞIRLIKLIDIR VE KİŞİYİ 
SPORCULUK SONRASI YAŞAMA 
HAZIRLAR.”

Gün Şeftalioğlu: Spor psikolojisiyle ile 
normal psikoloji arasındaki temel fark-
lar nelerdir? Diğer ülkelerle kıyaslarsak 
ülkemizde bugün spor psikoloji hangi 
aşamadadır?

Turgay Biçer: Spor psikolojisi daha çok 
performans psikolojisi olarak da geçer. 
Sporcuları ve spor insanlarını yarışmalara 
psikolojik yani düşünce, duygu ve davra-
nış olarak hazırlar. Onlara hazır bulunuşlu-
ğu, baskı altında soğukkanlılığı, özgüve-
ni, gününde olmayı, kendi kendini motive 
edebilmeyi, duygularını yönetebilmeyi, ta-
kım ruhunu, sakatlık sonrası toparlanmayı, 
takım ilişkilerini doğru kurmayı, saha için-
de ve saha dışında profesyonelliği öğre-
tir. Sadece sporcuya değil antrenöre de 
danışmanlık yapar. Antrenörlerinin saha 
içi ve dışı ilişkilerini, iletişimlerinin nasıl 
olması gerektiğini öğretir. Danışmanlığını 
yaptığı kişilerin yaşam kalitelerini geliştir-
meyi amaç edinir. Kişiye başarılı olduğu 
ya da kazanamadığı durumlarda nasıl 
davranması gerektiği konusunda yardım-
cı olur. Daha da önemlisi sporcuyu spor-
culuk sonrası yaşama hazırlar. Normal 

Gün Şeftalioğlu: We know that you have 
given coaching training in the Turkish 
Football Federation for many years. 
So, who did you guide in this area? 
Who were your first students from the 
sports community?
Turgay Biçer: I gave trainer, referee and 
management training in almost all sports 
branches, especially football. I taught 
athletes who played in national and big 
teams, who were my heroes in football. 
That’s why they call me “the teacher of 
the teachers”. I worked with Mustafa 
Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş, Rıza 
Çalımbay and Cem Pamiroğlu. Cem 
Pamiroğlu and Rıza Çalımbay led me 
to start my profession. Then Fatih Terim 
invited me to Galatasaray and I moved 
to a different dimension. Mustafa Denizli 
and Şenol Güneş have a special place in 
the National Team works, because I lived 
this pride with them. In Trabzonspor, we 
achieved a different experience for a year 
with Süleyman Hurma and Gordon Milne, 
the current President of Karagümrükspor 
Club. As an example of the coaches I 
have worked with until today; I can name 
names like Yılmaz Vural, Oğuz Çetin, 
Tolunay Kafkas, Mehmet Altıparmak and 
Erkan Sözeri.
“SPORTS PSYCHOLOGY IS 
PERFORMANCE-ORIENTED AND 
PREPARES THE PERSON FOR 
LIFE AFTER SPORTMANSHIP.”
Gün Şeftalioğlu: What are the main 
differences between sport psychology 
and normal psychology? If we compare 
it with other countries, at what stage 
is sports psychology in our country 
today?
Turgay Biçer: Sports psychology is 
more often referred to as performance 
psychology. It prepares athletes and 
sports people for the competitions 
psychologically, in other words as 
thoughts, feelings and behavior. It teaches 
them readiness, calmness under pressure, 
self-confidence, being on the day, self-
motivation, managing their emotions, 
team spirit, recovery after injury, correct 
team relations, professionalism on and off 
the field. It advises not only the athlete but 
also the coach. It teaches the coaches’ 
relationships on and off the field and how 
their communication should be. It aims to 
improve the quality of life of the people 
it consults. It helps the person how to 
behave when he or she is successful or 
not winning. More importantly, it prepares 
the athlete for life after sports. Normal 
psychology deals more with pathological 

HaberRöportaj

Uzun yıllar sporcu ve 
antrenör olarak spor 
dünyasında aktif olan 
Turgay Biçer, akademik 
çalışmalarını İngiltere ve 
Amerika’da tamamladı. 
Halen Marmara 
Üniversitesi ile Kıbrıs Doğu 
Akdeniz Üniversitesinde 
ders vermektedir.
Turgay Biçer, who has 
been active in the world 
of sports as an athlete 
and coach for many years, 
completed his academic 
studies in England and 
America. He still teaches 
at Marmara University 
and Cyprus Eastern 
Mediterranean University.
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psikoloji ise daha çok patolojik konularla 
ilgilenir. Bu alanda çalışan profesyoneller, 
travmalar, kişilik ve davranış bozuklukları, 
cinsel sorunlar, yeme içme bozuklukları, 
fobiler gibi klinik konularda çalışırlar. Tüm 
ülkelerde spor psikolojisi ile ilgili sınırlar çi-
zilmiştir ve konular bellidir. O yüzden spor 
psikolojisi spor bilimlerinin önemli bir alanı 
olarak kabul edilir. 

Gün Şeftalioğlu: Bir dönem Galatasa-
ray Spor Kulübü ile çalıştınız. Bu sü-
reçte ne tür çalışmalara imza attınız?

Turgay Biçer: Fatih Terim’in daveti üze-
rine Galatasaray ile çalışmaya başladım. 
Lig şampiyonlukları ve UEFA Kupası’nın 
kazanılmasından sonra böyle muhteşem 
bir ekipte görev almanın gururunu yaşa-
dım. Fatih Terim’e müteşekkirim, hayatım-
da yaşadığım önemli mutluluklardan birini 
onlarla yaşadım. Diğerleri ise Milli Takım’la 
kazandığımız dünya üçüncülüğü ve Atina 
Olimpiyatları’ndaki sporcuların olimpiyat-
lara hazırlık aşamasında çalışmış olmanın 
gurudur. 

Gün Şeftalioğlu: Sizin bir sporcudan 
beklediğiniz olgu nedir?

Turgay Biçer: Sporcunun öğrenmeye aç 
ve açık olması tek isteğimdir. Yoksa ikna 
etmek ve hazırlamak zaman alıyor ve bu 
süreç beni yoruyor. Yabancı sporcularla 
daha rahat çalışabiliyorum, zira onlar fark-
lı yetişiyorlar ve bu kültürü biliyorlar. Türk 
sporcuları bizi biraz zorluyorlar çünkü 
alışık olmadıkları bir çalışma. Sonrasında 
korkacak bir şey olmadığını anladıkların-
da, daha rahat çalışılabiliyoruz. Çünkü biz 
onların en büyük yardımcısıyız ve onların 
işlerini kolaylaştırmak için varız.

issues. Professionals working in this field 
work on clinical issues such as traumas, 
personality and behavioral disorders, 
sexual problems, eating and drinking 
disorders, phobias. In all countries, 
boundaries have been drawn regarding 
sports psychology and the topics are 
clear. That is why sports psychology is 
considered an important field of sports 
sciences.
Gün Şeftalioğlu: You worked with 
Galatasaray Sports Club for a while. 
What kind of work did you accomplish 
in this process?
Turgay Biçer: I started working with 
Galatasaray upon the invitation of Fatih 
Terim. After the league championships 
and the victory of the UEFA Cup, I was 
proud to be in such a great team. I am 
grateful to Fatih Terim, I have had one 
of the most important joys I have had in 
my life with them. Others are proud of 
the world third place we won with the 
National Team and the fact that athletes 
in the Athens Olympics worked in the 
preparatory phase for the Olympics.
Gün Şeftalioğlu: What is the situation 
you expect from an athlete?
Turgay Biçer: It is my only wish that the 
athlete is hungry and open to learning. 
Otherwise, it takes time to convince and 
prepare, and this process is tiring for me. 
I can work more comfortably with foreign 
athletes because they grow up differently 
and they know this culture. Our Turkish 
athletes are challenging us because it is 
an unfamiliar exercise. When we realize 
that there is nothing to fear afterwards, we 
can work more comfortably. Because we 
are their greatest helper and we exist to 
make their work easier.

Interview-Photo: Gün Şeftalioğlu

“NLP’yi Türkiye ile 1989’da 
ben tanıştırdım; önce 

üniversitede derslerde 
uyguladık ve çok başarılı 

oldu. Sonrasında bunu 
televizyona aktardık ve 

“Başarı Basamakları” adlı 
program TRT’de 169 hafta 
yayınlandı. Yazdığım “NLP 

Kişisel Liderlik” kitabım 
ise NLP kitapları arasında 
en çok satanlar listesinde 

haftalarca kaldı ve hala 
bu kitabıma ilgi devam 

ediyor. Ben bunu sadece 
sporculara değil, iş, eğitim, 

spor dünyasına aktardım 
ve orada da fark yarattı.”

“I introduced the NLP 
1989 in Turkey; first we 

applied it in university 
classes and it was very 

successful. Later, we 
transferred this to the 

television and the program 
“Başarı Basamakları” 

was broadcast on TRT 
for 169 weeks. My “NLP 

Personal Leadership” book 
remained on the bestseller 

list among NLP books for 
weeks and the interest in 
this book still continues. 

I transferred this not only 
to athletes, but also to the 

business, education and 
sports world and it made a 

difference there as well.
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“FOOTBALL CANNOT DEVELOP 
WITHOUT DEVELOPING A 
SPORTS CULTURE IN OUR 
COUNTRY.”
Gün Şeftalioğlu: Can we learn your 
thoughts on the future of Turkish 
football?

Turgay Biçer: We need a new generation 
of coaches, players and managers. 
Football does not develop without 
developing a sports culture. We must 
learn to respect expertise. Sport is my 
profession, but everyone tries to teach 
me my job. I have been involved in sports 
since the age of 10 and have been learning 
new things almost every day for 48 years. 
In addition, the society is not involved in 
sports, but only a spectator. Few people 
know the importance of sport and its role 
in making society healthy and happy. For 
the masses, sport equals football, whereas 
sport cannot be reduced to just football. 
Sport is the root of the game, but this game 
also has its rules and philosophy. Sport; 
biomechanics, physiology and chemistry, 
and it is a phenomenon that includes 
many disciplines, it is not an easy matter.

Gün Şeftalioğlu: Finally, can you tell 
our readers about your projects that 
will be implemented in the near future?

Turgay Biçer: As you know, we organized 
our 5th International Congress online 
as the Exercise and Sport Psychology 
Association last September. Leading 
experts of the world gave speeches 
about their fields. I continue my academic 
studies again. If an offer is made, I would 
like to work again with the Olympic athletes 
or the national football team. I even want 
to take part in important projects of the 
Ministry of Sports with my experience 
today, but let’s say fortune…

Gün Şeftalioğlu: Mr. Turgay, thank you 
very much for taking your precious 
time and doing this interview with me.

Turgay Biçer: Dear Gün, I also had the 
opportunity to get to know you. I wish you 
success in both education and business 
life. May the way of all my young friends 
like you be clear.

“ÜLKEMİZDE SPOR KÜLTÜRÜNÜ 
GELİŞTİRMEDEN FUTBOL 
GELİŞMEZ.”

Gün Şeftalioğlu: Türk futbolunun gele-
ceğine dair düşüncelerinizi öğrenebilir 
miyiz?

Turgay Biçer: Yeni nesil antrenör, oyun-
cu ve yöneticiye ihtiyacımız var. Spor 
kültürünü geliştirmeden futbol gelişmez. 
Uzmanlığa saygı duymayı öğrenmeliyiz. 
Spor benim mesleğim ama herkes bana 
işimi öğretmeye çalışıyor. 10 yaşından 
beri sporun içindeyim ve 48 yıldır hemen 
her gün yeni şeyler öğreniyorum. Ayrıca 
toplum sporun içinde değil, sadece seyir-
ci konumunda. Çok az insan sporun öne-
mini ve toplumun sağlıklı, mutlu olmasın-
daki rolünü biliyor. Kitleler için spor eşittir 
futbol oluyor, oysa spor sadece futbola 
indirgenemez. Sporun kökü oyundur ama 
bu oyunun da kuralları ve felsefesi vardır. 
Spor; biyomekaniği, fizyolojisi ve kimyası 
ile birçok disiplini içinde barındıran bir ol-
gudur, öyle kolay bir mesele değildir. 

Gün Şeftalioğlu: Son olarak okurları-
mıza yakın gelecekte uygulamaya ge-
çecek projelerinizden söz edebilir mi-
siniz?

Turgay Biçer: Bildiğiniz gibi geçtiğimiz 
Eylül ayında Egzersiz ve Spor Psikolojisi 
Derneği olarak 5. Uluslararası Kongremi-
zi çevrim içi olarak düzenledik. Dünyanın 
önde gelen uzmanları kendi alanlarıyla 
ilgili konuşmalar yaptılar. Ben akademik 
çalışmalarıma yine devam ediyorum. 
Eğer bir teklif yapılırsa olimpik sporcularla 
ya da milli futbol takımıyla tekrar çalışmak 
isterim. Hatta Spor Bakanlığı’nın önemli 
projelerinde de yer almak isterim bugün-
kü tecrübemle ama kısmet diyelim…

Gün Şeftalioğlu: Turgay Bey, kıymetli 
zamanınızı ayırıp bu söyleşiyi benimle 
yaptığınız için size çok teşekkür ederim.

Turgay Biçer: Sevgili Gün, ben de seni 
tanıma fırsatı buldum. Sana hem eğitim 
hem de iş hayatında başarılar diliyorum. 
Senin şahsında tüm genç arkadaşlarımın 
yolu açık olsun.

HaberRöportaj

“Düşünce önemli bir 
enerjidir; enerji enerjiyi 
çeker. Düşünceleriniz 
ne kadar iyi, doğru, 
anlamlı ve güzel olursa 
yaşadığımız dünya ile 
birlikte yaşamımız da 
ona göre şekillenecektir. 
Barışı, iyiliği, zenginliği, 
dostluğu, kazanmayı, 
sevgiyi, umudu 
düşündüğümüzde er ya 
da geç düşüncemizin 
kuvvetine göre bunlar 
gerçekleşmeye 
başlayacaktır… Dünyayı 
kötü ve kötülere karşı 
korumanın en temel 
davranışlarından birisi de 
budur…”

“Thought is an important 
energy; energy attracts 
energy. The better, 
true, meaningful and 
beautiful your thoughts 
are, the more they will 
shape our lives together 
with the world we live 
in. When we think of 
peace, goodness, wealth, 
friendship, winning, love 
and hope, sooner or later, 
according to the strength 
of our thoughts, these 
will begin to happen ... 
This is one of the most 
basic actions to protect 
the world against evil and 
bad people ...”
Prof. Dr. Turgay Biçer
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