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Merhaba Sevgili Okurlar,

İçinde olan, uğraşan, emek veren 
arkadaşlar bilirler; yazıp çizme 
işleri biraz insanın kendini duya-
bildiği, dinleyebildiği dingin vakit-
lere özlem duyar. Benim yazımı bu 
kadar geciktirmiş olma sebebim 
de budur; kendimle konuşabilmeyi 
bekliyordum. İlk bakışta biraz 
tuhaf gelebilir kulağa ama evet ara 
sıra kendi kendimle konuşurum... 
Aslında sık sık konuşurum fakat bu 
çoğunlukla sessiz bir sesle olur. 
Sessizliği bozabildiğim vakitler 
de işte içsesimi kağıda, kaleme, 
sözcüklere dökebildiğim vakitler 
oluyor. Bir süreç bu çoğunlukla, 
zaman alıyor, bazen kendinizle 
kavga etmeniz sonra barışmanız, 
yoğunlaşmanız ve sindirmeniz 
gerekiyor ki duru bir biçimde açığa 
çıkabilsin.

İnsan hayatın herhangi bir 
döneminde, çeşitli şekillerde 
kendini ifade edebilmeye, özellikle 
özgürce ifade edebilmeye ihtiyaç 
duyuyor. Tabii işin içine özgürlük 
girince birinci tekil adına düşün-
mek yerine çoğul zamirlerle de 
düşünmek gerekiyor... Nihayetin-
de karşımıza içinde yaşadığımız 
çevreler, gruplar, topluluklar, 
toplumlar çıkıyor. “Bir arada yaşa-
yabilmek” başlı başına bir kavram 
haline geliyor. Ben, sen, o, biz, siz, 
onlar diye ayrılıyor; sonra yeniden 
biz, hepimiz diye tek bir bütün 
haline geliyor. 

Yaşama şeklimiz itibariyle içinde 
bulunduğumuz “biz”in anlam 
ve önemi; sanıyorum öncelikle 
birey olarak, tek ve değerli olan 
“ben”e verdiğimiz önemle doğru 
orantılı. Kendimize ne kadar saygı 
duyuyorsak çevremize de o kadar; 

kendimizi ne kadar seviyorsak çev-
remizi de o kadar... Ne kendimizi 
ayrı tutabiliyoruz bu bütünden, 
ne de bu bütün bizi dışlayabiliyor. 
İçinde yaşadığımız dünya da tıpkı 
evren gibi bu küçük kuralla işliyor. 
Herhangi birimizin küçücük bir 
sıkıntısı bambaşka bir yerde hiç 
tanımadığımız birinin derdi haline 
gelebiliyor. Aynı şekilde bir dos-
tumuzun mutluluğu, bizim kendi 
mutluluğumuza dönüşebiliyor. 
Bu bütünün idraki ile yaşadığımız 
takdirde; içinde bulunduğumuz –
belki de insanlığa özgü- sorunların 
birçoğuna çözüm bulabilmemiz 
mümkün olabilir. Yeter ki farkında 
olalım. Kendimizi, dünyayı, hayatı 
olduğu gibi kabul edebilmek, 
sevebilmek, saygı gösterebilmek 
öncelikle o kendine özgü hallerinin 
ne kadar güzel olduğunu fark ede-
bilmekten geçiyor. Bir an durup 
pencereden dışarıya bakmaktan ve 
içimize çekebildiğimiz o güzel ne-
fesin tadına varabilmekten geçiyor. 

Sevgili Okurlar,
Avaz Gençlik Dergisi işte tam da 
böyle bir içtenliğin, samimiyetin 
ürünü. Öğrencilerimizin üslubu, 
yaşam tarzları derginin ruhuna 
işlemiş ve dergiyi özgün bir örnek 
haline getirmiş. Bu anlamlı ve hoş 
projeyi hayata geçiren, emek veren 
tüm çalışma arkadaşlarıma ve 
öğrencilerimize özellikle kendileri 
olmaya cesaret edebildikleri için 
teşekkür ediyorum. Okuduğunuz 
her sayfanın tıpkı aldığınız her 
nefes gibi tadını çıkartmanızı 
diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla.
ELİF ŞİMŞEK
 

Dear Our Readers, 

The people who write need 
some peaceful hours to 
listen and hear themselves. 
This is the reason why I have 
postponed writing; I was 
waiting to hear my inner 
voice. At first, it may sound 
weird, but this is the truth I 
sometimes listen to myself and 
talk to myself… Actually I talk 
to myself frequently but this is 
a chat with small voice. When 
I am ready to speak aloud, I 
start writing. This is a process, 
it takes time, sometimes you 
fight with yourself, then calm 
down and start thinking to 
produce a clear product. 

People need to express 
themselves freely. When it 
comes to freedom, one should 
not only think about himself 
but about the others... There 
is an environment in which 
we live, there are groups, 
communities and societies 
which we belong to. “Living 
together” is a concept on its 
own. The life is seperated as 
me, you, he/she, we and they; 
but then they come together to 
form a single whole. 

I believe that the importance 
and meaning of “being 
together” is parallel to the 
importance of concept of 
the “self”. We respect the 
environment as much as we 
respect to ourselves; we love 
our environment as much as 
we love ourselves… We cannot 
detach ourselves from this 
whole and this whole cannot 

exclude us in the cold. Our 
world and the universe are 
directed with these simple 
rules.  Any small problem 
of us can be a trouble for 
another person that we don’t 
know. Likewise, happiness of 
one of our friends can be our 
happiness. If we understand 
the system of the whole, we 
can create solutions for the 
problems. The key term is 
“awareness”.  We need to 
realize the beauty of the world 
and life in order to develop 
self-respect and self love. We 
should just stay calm for a 
moment and feel the beauty 
of the fresh air coming inside, 
when we open the window. 

Dear readers,
Avaz Magazine is the product 
of such sincerity. The tone and 
life styles of our students are 
reflected in the magazine and 
create an original product. 
I would like to thank my 
colleagues and our students 
who have the brass to reflect 
on themselves. I wish every 
page will make you feel like 
breathing. 

With love and respect.
ELİF ŞİMŞEK
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Türkiye’deki IB okulları tarafından 1999 yılından 
beri sürdürülen “Geleneksel IB Günü Bienali”nin 
14’üncüsü “IB Eğitimi Rehberliğinde 21. Yüzyıla 

Doğru” temasıyla, Marmara Eğitim Kurumları çatısı 
altında 25 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirildi. 10 
değerli konuşmacıya ev sahipliği yapılan IB Bienali’nde; 
IB DP, MYP, PYP çalışma alanlarında “En İyi Uygulama 
Örnekleri”, “Genel Eğitim”, “Disiplinler Arası Öğretim”, 
“Çapraz Müfredat”, “Kütüphane ve IB Yönetimi” gibi 
başlıklara yer verilen 196 sunum gerçekleştirildi. 

14th Traditional IB Day Biennial, which has 
been conducted since 1999 by the IB schools 
in Turkey, was organized at Marmara 

Educational Institutions under the theme of “Guiding 
the way into 21st century through IB Education” on 
Saturday, February 25. In IB Day Biennial, hosting 
10 precious speakers, there were 196 presentations 
including the topics “Best Practice Samples”, “General 
Education”, “Interdisciplinary Teaching”, “Cross-
Curriculum”, “Library and IB” within the scope of IB 
DP, MYP and PYP.

14th TRADITIONAL IB DAY BIENNIAL

ERASMUS PLUS PROJECT MEETING
AT THE HEART OF EUROPE

MEK’DE 14. GELENEKSEL IB GÜNÜ BİENALİ

AVRUPA'NIN KALBİNDE
ERASMUS PLUS PROJE TOPLANTISI

The meetings of the project named “Made In 
Europe” carried out by Marmara Private College 
and five European schools was organized in 

Brussels, Belgium between 13-17 March 2017. The 
students of the partner schools visited the European 

Commission and European 
Parliament. Marmara 
Private College students 
also visited the Permanent 
Representation of Republic 
of Turkey to EU, Comics 
Art Museum, Chocolate 
Museum, Atomium and 
Bruges one of the most 
ancient and beautiful city in 
Belgium. 

Özel Marmara Koleji ve beş Avrupalı ortak okul 
tarafından yürütülen “Made In Europe” adlı proje-
nin toplantısı, 13-17 Mart 2017 tarihleri arasında 

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirildi. Ortak 
okulların öğrencileri, Avrupa Komisyonu ve Avrupa  
Parlamentosu’nu ziyaret ede-
rek kendileri için hazırlanan 
sunuma katıldılar. AB nezdin-
de Türkiye daimi temsilciliğini 
ziyaret eden Özel Marmara 
Koleji grubu ayrıca Comics Art 
Museum, Chocolate Museum, 
Brüksel’in simgesi haline ge-
len Atomium ve Belçika’nın en 
eski ve güzel şehirlerinden biri 
olan Brugge’u ziyaret etti. 
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Her sene olduğu gibi Marmara Koleji’nden bir grup 
öğrenci, öğretmenleri ile birlikte 1-5 Mart 2017 
tarihleri arasında, Yunanistan’ın Selanik kentinde, 

“Aristotelio College”in ev sahipliğinde “Model United 
Nations” çalışmalarına katıldı.
MEK öğretmenleri Neşe Sarışın, Burak Demirkazık, Seda 
Çevik ve Funda Bayramoğlu’nun rehberliğinde; Sena 
Ecem Terzioğlu, Tuana Akbulut, İdil Türk, Ezgi Menteş, 
Fazıl Ahmet Cansızoğlu, İda Yaz İçbak, Nilüfer Su Yüce, 
Deniz Aras, Göksu Sönmez ve Zeynep Akın adlı öğrenciler 
okullarını en iyi şekilde temsil ettiler. İdil Türk’ün açılış 
konuşmasını yaptığı ve Macaristan’ın temsil edildiği 
üç günlük oturumlarda; Libya’da barış misyonunun 
gerçekleştirilmesi, vergi kaçırma ve para aklama, insan 
kaçırma, uluslararası terörizmi engelleme, sürdürülebilir 
gelişme, şiddet olaylarını önlemede Unesco’nun eğitimi 
kullanması, savaş bölgelerinde çocukların korunması, 
antibiyotik direnci sorunu, çocuk evlilikler, basın yayın 
özgürlüğü gibi konular derinliğine tartışıldı. Üç gün süren 
çalışmalar boyunca gençlerin heyecanı ve daha barışçıl 
ve güvenli bir dünyada yaşamak için sundukları çözüm 
önerileri, gelecek için son derece umut vericiydi. Kapanış 
törenine şeref konuğu olarak katılan Birleşmiş Milletler 
Delegesi Maria Spyraki, Birleşmiş Milletler Merkezi 
Brüksel’e,  15 Yunanlı öğrenciyi davet ederek güzel 
bir jest yaptı. Ayrıca öğrenciler çalışmaların dışındaki 
zamanlarında da Dedeağaç, Gümülcine, Kavala ve 
Selanik şehirlerini gezme ve Yunanlılarla sıcak dostluklar 
kurma olanağını buldular.

MARMARA COLLEGE AT  
THESSALONIKI ARISTOTELIO COLLEGE FOR “MUN”

MARMARA KOLEJİ “MUN” ÇALIŞMALARI İÇİN 
SELANİK ARİSTOTELİO KOLEJİ’NDE

A group of students from Marmara College with 
their teachers attended “Model United Nations” 
organization hosted by Aristotelio College in 

Thessaloniki, Greece between 1 and 5 March 2017. 
The students, Sena Ecem Terzioğlu, Tuana Akbulut, 
İdil Türk, Ezgi Menteş, Fazıl Ahmet Cansızoğlu, 
İda Yaz İçbak, Nilüfer Su Yüce, Deniz Aras, Göksu 
Sönmez and Zeynep Akın represented the school 
successfully under the guidance of the teachers Neşe 
Sarışın, Burak Demirkazık, Seda Çevik and Funda 
Bayramoğlu. İdil Türk made the opening speech in 
the organization. In the sessions that lasted three 
day, realization of peace mission in Libya, tax evasion 
and money laundering, human smuggling, preventing 
international terrorism, sustainable development, 
UNESCO’s educational policies against violence, 
protecting children in war territories, antibiotic 
resistance issue, child marriage and press freedom 
were discussed in detail. The excitement of young 
individuals during those three days and their proposal 
for a better, peaceful and secure world was highly 
promising for the future. United Nations Delegate 
Maria Spyraki, who attended the closing ceremony 
as honorary guest, invited 15 Greek students to 
the United Nations Center Brussels. Moreover, the 
students had the opportunity to visit Alexandropolis, 
Komotini, Kavala and Thessaloniki to establish warm 
friendships with the Greeks.
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THE 4th MICROLAB AT MARMARA 

MARMARA’DA 4. MİKROLAB 
HEYECANI

Istanbul Marmara Private College students have 
established new friendship within the scope of 
“Best Buddies Turkey”. The teachers of Marmara 

Dreams without Barrier Club, Serpil Okumuş Cenan, 
Melek Ekşi and Şirin Birkan were hosted by Düşler 

Akademisi. In “Best 
Buddies Turkey Matching 
Ceremony” hosted by Düşler 
Akademisi, everyone was 
excited. Saying “We are 
the volunteers not only for 
passing the road but also 
for changing the road”, the 
students felt the proud and 
happiness to be part of such 
an awareness network. 

İstanbul Özel Marmara Koleji “Best Buddies Turkey” 
programı kapsamında bir kez daha renkli arkadaşlık-
lara ellerini uzattılar. Marmara Engelsiz Düşler Kulübü 

öğretmenleri Serpil Okumuş Cenan, Melek Ekşi ve Şirin 
Birkan, kulüp öğrencileriyle bu kez Düşler Akademisi’ne 
misafir oldu. Düşler Akademisi 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
“Best Buddies Turkey” Eşleş-
tirme Töreni’nde tüm yürekler 
heyecanla attı. “Sadece yoldan 
geçmek değil, yolu değiştirmek 
için gönüllüyüz” diyen öğrenci-
ler, sevinç gözyaşları, heyecanlı 
bekleyiş ve farkındalık ağının bir 
parçası olmanın getirdiği gururu 
ve mutluluğu derinden yaşadı.

Öğrencilerin 21. yüzyıl 
becerilerini uygula-
maları, yaratıcılıkta 

kullanabilmeleri ve çeşitli 
yaklaşımları değerlendi-
rebilmeleri amacıyla, 10 
Mayıs 2017 Çarşamba günü 
Marmara Koleji Fen-Ma-
tematik Bölümü “Deney 
tasarla ve uygula”  sloganıy-
la 4. Mikrolab Yarışması’nı 
gerçekleştirdi. İstanbul’dan 
20 ortaokuldan 36 takımın 
katılımıyla gerçekleşen yarışmada üçer kişiden oluşan 
takımlar, kendilerine verilen malzemeler ile bir saat 
içinde yapmaları istenilen deneyleri tasarlayarak ve 
uygulayarak rapor yazdılar. Heyecanlı geçen yarışma 
sonucunda; Özel Çekmeköy Final Ortaokulu birinci, Özel 
Küçük Prens Ortaokulu ikinci ve Özel Koç Ortaokulu 
üçüncü olurken, Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu “Teş-
vik”,  FMV Özel Ispartakule Işık Ortaokulu “En iyi Grup” 
ve Hakkı Değer Ortaokulu öğrencileri de “En İyi Rapor 
Yazımı” ödüllerinin sahibi oldular.

On May 10, 2017, Marmara 
College Science-
Mathematics Department 

organized the 4th Microlab 
Contest with the motto of 
“Design an Experiment and 
Practice” with the purpose 
of enabling the students 
to practice 21st century’s 
competencies, use them in 
creativity and evaluate certain 
approaches. In the contest 
participated by 36 teams from 

20 middle schools in İstanbul, the teams consisting of three 
people wrote reports on the experiment that they designed 
and practiced with the materials they were given in an hour. 
As a result of the exciting contest, Çekmeköy Final Private 
Middle School came in first, Küçükprens Private Middle 
School came in second and Koç Private Middle School 
came in third. Sultan Abdülhamit Han Middle School had 
the “Encouragement” award, FMV Private Ispartakule Işık 
Middle School had the “Best Team” award and Hakkı Değer 
Middle School had the “Best Report” award.

BEST BUDDIES TURKEY MATCHING CEREMONY

BEST BUDDIES TURKEY 
EŞLEŞTİRME TÖRENİ
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SHARE MY DREAM SKETCHES CONTEST 

HAYALİMİ PAYLAŞ  
SKEÇ YARIŞMASI

In order to realize the ream of a child, Marmara 
Private Anatolian Vocational High School students 
organized “Sketches Contest” within the scope of 

“Share My Dream” project, which they carried out for 
years, on Friday, January 6 under the theme of “Bring 
Your Dreams to Stage”. One of the jurors was the 
singer and the composer Ayla Çelik. 

Marmara Private Anatolian 
Vocational High School students 
carry out “Share My Dream” project 
under the leadership of their 
teacher Zerrin Dinga. Marmara 
Private Anatolian Vocational High 
School students, who are the 

students of the first high school that carries out the 
project in  Turkey, had chance to see the gleam in the 
eyes of the children whose dreams have been realized 
up to now. The project named Share My Dream is a 
social responsibility project carried out in cooperation 
with secondary and higher education institutions under 
the guidance of with the Make a Wish Society, Turkey 
with the purpose of realizing the dreams of 3-18 age 
group children who fight for survival due to a serious 
disease and thereby giving them hope as well.

Özel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri, okullarında yıllardır 
başarıyla yürüttükleri “Hayalimi Paylaş” 

projesi kapsamında, bir çocuğun daha hayalini 
gerçekleştirebilmek için “Hayallerini Sahneye Taşı” 
sloganıyla, 6 Ocak Cuma günü, jüri üyeliğini şarkıcı 
ve besteci Ayla Çelik’in yaptığı bir “Skeç Yarışması” 
düzenlediler.
Öğretmenleri Zerrin Dinga 
koordinatörlüğünde, “Hayalimi 
Paylaş” projesini yürüten Özel 
Marmara Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencileri, şu 
ana kadar dilek çocuklarının 
hayallerini gerçekleştirirken gözlerindeki pırıltıyı görme 
şansını yakalamıştır. Hayalimi Paylaş Projesi, merkezi 
Amerika’da bulunan Make a Wish Bir Dilek Tut Türkiye 
Derneği’nin 3-18 yaşları arasındaki, hayati hastalık 
taşıyan çocukların, en büyük hayallerini “Yaşama 
gün katamazsınız ama güne yaşam ekleyebilirsiniz” 
sloganıyla bir gün içinde hayallerini gerçekleştirerek 
yaşama tutunmalarını sağlarken, gönüllülük bilincini 
arttırma amacıyla lise ve üniversitelerde yürüttüğü bir 
sosyal sorumluluk projesidir.
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MARMARA COLLEGE 
CAME IN 3rd IN DESTINATION IMAGINATION TURKEY 

MARMARA KOLEJİ TÜRKİYE YARATICI  
PROBLEM ÇÖZME ETKİNLİĞİ’NDE TÜRKİYE 3’ÜNCÜSÜ

Destination Imagination Turkey finals were 
organized in Kuşadası Efes Congress Center 
between 9-12 March with the participation 

of more than 2 thousand students and 365 teams. 
Marmara Private College took part in the event with 32 
students and 5 teams in 5 different branches. 
Marmara Private College’s team named “Hababam” 
consisting of the students Ata Kalender, Ümit Deniz 
Özgültekin, Melisa Tazegül, Doğan Akça, Arif Aydın 

Koca, Beril Çayır and Enes Buğur 
under the guidance of Biology teacher 
Aslı Didem Demircan and Chemistry 
teacher Elvan Gürken came in 3rd in 
the technical branch in which the 
students proved their skills in team 
work and problem solving. Moreover, 
the t-shirt designed by the same 
students came in first in the voting 
organized in Efes Congress Center. 
The students who represented Turkey 
in DI World Final that was held in 
America between 20-27 May wore the 
t-shirts designed by the Marmarians. 

What is Destination Imagination?
Destination Imagination is an international project 
dedicated to teaching students the skills needed to succeed 
in school, their careers and beyond. They develop project-
based learning programs that blend STEM (science, 
technology, engineering and mathematics) education with 
the arts and social entrepreneurship. The students use the 
creative process to turn their ideas into reality and learn 
invaluable skills through the process including creative 
and critical thinking, project management, team building 
and risk taking. The teams raking the highest in Turkey are 
entitled to participate in the world finals in the University of 
Tenessee, Knoxville, USA in May. 

Türkiye Yaratıcı Problem Çözme Etkinliği Türkiye Fi-
nalleri, 9-12 Mart tarihleri arasında Kuşadası Efes 
Kongre Merkezi’nde 2 binden fazla öğrenci ve 365 

takımın katılımıyla gerçekleşti. Özel Marmara Koleji de 
bu etkinliğe; 32 öğrenci, 5 takım ile 5 ayrı dalda katıldı.
Özel Marmara Koleji 10-A sınıfından; Ata Kalender, Ümit 
Deniz Özgültekin, Melisa Tazegül ve Doğan Akçay, 10-C 
sınıfından; Arif Aydın Koca, Beril Çayır ve Enes Buğur 
adlı öğrencilerinden oluşan, danışmalığını Biyoloji 
öğretmeni Aslı Didem Demircan ile 
Kimya öğretmeni Elvan Gürken’in 
üstlendiği “Hababam” isimli takım, 
yaratıcılık, takım çalışması ve prob-
lem çözme konusundaki becerilerin 
gösterildiği teknik dalda Türkiye 3’ün-
cüsü oldu. Ayrıca aynı öğrencilerin 
tasarladıkları tişört de Efes Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen oylama ile 
birinci seçildi. 20-27 Mayıs tarihlerin-
de Amerika’da gerçekleşen DI Dünya 
Final Yarışması’nda Türkiye’yi temsil 
edecek takımlar, Marmara Koleji 
öğrencilerinin tasarladığı bu tişört ile 
yarıştılar. 

Yaratıcı Problem Çözme Etkinliği nasıl bir etkinliktir?
Yaratıcı Problem Çözme Etkinliği, normal eğitim 
sürecine paralel olarak gençlere yaratıcılıklarını 
kullanmayı, eleştirel düşünme, proje yönetimi, takım 
çalışması, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik 
ve Matematik eğitimi), azim, rekabet anlayışı ve 
seçtikleri kariyer doğrultusunda ihtiyaç duyacakları 
diğer becerileri kazandırmayı ve geliştirmeyi 
hedefleyen, uluslararası bir yarışmadır. Türkiye 
finallerinde derece giren takımlar Mayıs ayında 
Amerika’da Knoxville’de Tenessee Üniversitesi’nde 
düzenlenen dünya finallerine katılma hakkı kazanır.
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The first phase of the 9th Grades’ Debate between 
Marmara Private College and Science High School 
was held on Monday, February 27; and the second 

phase was held on Wednesday, March 15 at Hasan Ali 
Yücel Hall. 

In the first 
phase, Marmara 
College 9A - 9C 
and 9B - Science 
9A competed. 
College 9A was 
represented by 
Şevval Arslan, 
Pınar Erdem, 
Eylül Saray and 
College 9C was 
represented by 
Elif Erdoğan, Tuna 

Özsoy, Jeremy Zalma, College 9B was represented 
by Azra Deniz Kasırga, Onur Kesepara, Ekin 
Özsoy and Science High School 9th grades were 
represented by Efe Şencan, Efe Tan Çıbıkçı and Emir 
Mehmet Yılmaz. The discussion topics were   “Is 
technology good or harmful for students?”  and 
“Should the books be replaced by tablet?” The 
students from College 9A and Science High School 
9A came in first in that phase. In the final phase of 
the Debate, Marmara College 9A was represented 
by Melis Duru Dönmez, Begüm Karahasanoğlu, 
Sude Nazlı Durmuş and Science High School 9A was 
represented by Efe Şencan, Emir Mehmet Eryılmaz 
and Efe Tan Çıbıkçı. College 9A was the winner of 
the debate. 

Özel Marmara Koleji ve Fen Lisesi 9. Sınıflar 
İngilizce Münazara Karşılaşması’nın ilk etabı 27 
Şubat Pazartesi, ikinci etabı ise 15 Mart Çarşam-

ba günü Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda düzen-
lendi. 
İlk etapta Marmara 
Koleji 9 A sınıfı ile 9 C  
sınıfı, 9 B sınıfı ile 
Fen Lisesi 9 A sınıfı 
öğrencileri karşı 
karşıya geldi. Kolej 
9 A sınıfını; Şevval 
Arslan, Pınar Erdem, 
Eylül Saray, Kolej 9 C 
sınıfını; Elif Erdoğan, 
Tuna Özsoy, Jeremy 
Zalma adlı öğrenciler 
temsil ederken, 9 B 
sınıfını; Azra Deniz Kasırga, Onur Kesepara, Ekin Özsoy ve 
Fen Lisesi 9. sınıfları; Efe Şencan, Efe Tan Çıbıkçı ve Emir 
Mehmet Yılmaz adlı öğrenciler temsil etti. Öğrenciler; 
“Teknoloji gençler için yararlı mıdır? Zararlı mıdır?”  ve 
“Okullarda tabletler, ders kitaplarının yerini almalı mıdır? 
Almamalı mıdır?” konularında fikirlerini İngilizce başarıyla 
ifade ederken, yarışmada Kolej 9 A ve Fen Lisesi 9 A öğ-
rencileri kendi etaplarının birincisi oldu. 9. Sınıflar İngilizce 
Münazara Yarışması final etabında ise 9 A sınıfını; Melis 
Duru Dönmez, Begüm Karahasanoğlu, Sude Nazlı Durmuş, 
Fen Lisesi 9. sınıfları ise Efe Şencan, Emir Mehmet Eryıl-
maz ve Efe Tan Çıbıkçı temsil etti. Öğrenciler; “Başarıya 
ulaşmak için disiplin mi yoksa yetenek mi daha önemlidir?” 
konusunu İngilizce olarak başarıyla savundukları yarışma-
da, Kolej 9 A sınıfı birinciliği kazandı.

9th GRADES’ DEBATE 

9. SINIFLAR ARASI 
İNGİLİZCE MÜNAZARA
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JEOPARDY 

JEOPARDY 
BİLGİ YARIŞMASI

10th GRADE STUDENTS AT PUBLIC SPEAKING 

10. SINIF ÖĞRENCİLERİ 
İNGİLİZCE KONUŞMA YARIŞMASI’NDA 

On March 24, 2017, Zeynep Tezer represented 
Marmara College and Eralp Kaan Karduz 
represented Marmara Private Science High School 

in a contest named “Public Speaking” 
organized in FMV Işık Schools, 
Nişantaşı. Begüm Çakmakçılar and 
Emirhan Kutsal, the students at 
Marmara College and Darya Çelebi, 
the student at Marmara Private 
Science High School supported the 
speakers under the guidance of the 
English teacher Burak Demirkazık. 
Zeynep Tezer, representing Marmara 
College made her speech on 
“Feminism” and Eralp Kaan Karduz 
representing Marmara Private Science 
High School made his speech on 
“Impacts of technology on societies”. 

The Jeopardy between Marmara College Prep A and 
Prep B classes was contentious. 
On Friday, March 10, 2017, Marmara College 

Prep Classes competed in two groups consisting of 4 
students within the scope of Jeopardy. The students 
tried to their best to answer the questions in the 
categories including History, Geography, Sports, 
Science-Technology and Art-Culture. The groups 
answering the questions having different scores 

competed successfully. 
Prep A team consisting of 
the students named Nilsu 
Balcı, H. Alp Yurter, Ece 
Yalçın and Arda Ercanlı 
having higher points was 
the winner of the Jeopardy. 
The awards and certificates 
of the participants were 
granted by Neşe Sarışın, 
the Head of Foreign 
Languages Department. 

24 Mart 2017 tarihinde FMV Işık Okulları Nişan-
taşı kampüsünde yapılan “Public Speaking” adlı 
İngilizce konuşma yarışmasında, Özel Marmara 

Koleji’ni Zeynep Tezer ve Özel Mar-
mara Fen Lisesi’ni Eralp Kaan Karduz 
adlı öğrenciler temsil etti. Özel Mar-
mara Koleji’nden Begüm Çakmakçılar, 
Emirhan Kutsal ve Özel Marmara Fen 
Lisesi’nden Darya Çelebi adlı öğrenci-
ler İngilizce öğretmeni Burak Demir-
kazık’ın gözetiminde konuşmacılara 
destek oldular. Özel Marmara Koleji’ni 
temsil eden Zeynep Tezer “Feminism” 
ve Özel Marmara Fen Lisesi’ni temsil 
eden Eralp Kaan Karduz, “Impacts 
of technology on societies” konuları 
hakkında başarılı bir şekilde konuş-
malarını icra ettiler.

Marmara Koleji Hazırlık A ve B sınıfları arasında dü-
zenlenen “Jeopardy Bilgi Yarışması” çok çekişmeli 
geçti. 

10 Mart 2017 Cuma günü genel kültür alanında yapılan 
“Jeopardy Bilgi Yarışması”nda Marmara Koleji Hazırlık 
sınıfları, 4’er kişilik iki takım halinde yarıştılar. Öğrenciler 
yarışma sırasında Tarih, Coğrafya, Spor, Bilim-Teknoloji 
ve Sanat-Kültür kategorilerindeki genel kültür soruları-
na doğru cevaplar vermeye çalıştılar. Her biri farklı puan 
değerindeki soruları yanıt-
layan gruplar, başarılı bir 
yarışma çıkardı. Nilsu Balcı, 
H. Alp Yurter, Ece Yalçın ve 
Arda Ercanlı’dan oluşan 
Hazırlık A sınıfı, daha yüksek 
puan alarak “Jeopardy Bilgi 
Yarışması”nın galibi oldu. 
Katılımcılara ödülleri ve 
sertifikaları, Yabancı Diller 
Bölüm Başkanı Neşe Sarışın 
tarafından verildi.
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SEMINARS ON TEACHING 21st CENTURY SKILLS

21. YÜZYIL BECERİLERİNİ KAZANDIRMA 
SEMİNERİ

THE MARMARIANS TRANSLATED LITERARY TEXTS

MARMARA KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ 
EDEBİ METİNLERE ÇEVİRMENLİK YAPTI

On March 29, 2017, Marmara College English 
Teachers attend a seminar named Teaching 21st 
Century Skills with Confidence” given by Lesley 

Koustaff. 
In the seminar it was discussed the importance of 
the skills including creativity, communication, critical 
thinking and cooperation for the students to become 
successful and happy in 21st century and it was 

exchanged ideas on how to 
teach these skills to students. 
Lesley Koustaff made 
suggestions on how to raise 
a generation the member of 
which listen to each other, 
respect each other, and the 
members who are honest, 
able to control feeling and 
stay calm in case of chaos. 

On April 5, 2017 Marmara College Foreign Language 
Department organized a translation competition 
“Translatorace” in which the Prep classes, 8th, 9th 

and 10th grade students competed. 
The students at 11-C and 11-D preliminarily evaluated 
the translated texts. In addition, Zehra Hasır, the English 
Teacher assessed the translated works and determined 
the winner of each grade level. The winners were 
awarded with certifications and gift tokens. The winners 
were Zeynep Tüzer, at 8th grade, Nilsu Balcı, at Prep A, 
Nina Selin Özşekerci, at 9th grade and Eralp Karduz, at 
10th grade. 

Marmara Koleji İngilizce öğretmenleri, 29 Mart 
2017’de Lesley Koustaff ile “Teaching 21st Century 
Skills With Confidence” adlı seminerde bir araya 

geldiler.
Seminerde 21. yüzyılda gençlerin başarılı ve mutlu 
olabilmesi için; yaratıcılık, iletişim, eleştirel düşünme 
ve işbirliği becerilerinin ne kadar önemli olduğu ve bu 
becerilerin öğrencilere nasıl kazandırılabileceği konu-
sunda görüş alış veri-
şinde bulunuldu. Lesley 
Koustaff, öğretmenlere 
gelecekte birbirini din-
leyen, saygı duyan, dü-
rüst, duygularını kontrol 
edebilen, kaos ortamında 
sakin kalabilen bir nesil 
yetiştirebilmek için pratik 
önerilerde bulundu.

Özel Marmara Koleji Yabancı Diller Bölümü’nün 5 
Nisan 2017 tarihinde düzenlediği İngilizce-Türkçe  
Çeviri Yarışması’nda; Hazırlık, 8, 9 ve 10. sınıf 

öğrencileri metin çevirisi yaparak yarıştılar.  
İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye olarak 
çevrilen metinler, 11-C ve 11-D sınıfı öğrencilerinin 
ön değerlendirmesinden geçti. Ayrıca Marmara Koleji 
İngilizce öğretmeni Zehra Hasır’ın değerlendirmesiyle 
her seviyenin birincileri belirlenerek başarılı öğrenci-
lere sertifikaları ile hediye çekleri takdim edildi. Kendi 
seviyelerinde birinci olanlar; 8. sınıftan Zeynep Tüzer, 
Hazırlık A sınıfından Nilsu Balcı, 9. sınıftan Nina Selin 
Özşekerci ve 10. sınıftan Eralp Karduz adlı öğrencilerdir.
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The short movie “Daughter of The Lake by” Özlem 
Altıngöz, one of the 2015 alumni of Marmara 
Private Anatolian Vocational High School was 

awarded in California Short Film Festival, Los Angeles 
Short Film Festival and United Film Festival.
Özlem Altıngöz, receiving the “Best Short Movie” in 
California Short Film Festival organized in Hollywood 
Complex Theatre in March 24, received “Best Director” 
and “Best Student Film” in Los Angeles Short 
Film Festival in which the professional filmmakers 
participated as well as students. Writing the script 

of “Daughter of 
Lake”, Özlem 
Altıngöz also 
had United 
International Film 
Festival “The Best 
Scenario”. The 
festival was held 
in Raleigh Studio, 
Hollywood. 

Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi 2015 mezunla-
rından Özlem Altıngöz, “Gölün Kızı”  adlı kısa filmi 
ile California Kısa Film Festivali’nde bir, Los Angeles 

Kısa Film Yarışması’nda da iki ve Unıted Film Festivali’nde 
bir olmak üzere üç ödülün sahibi oldu.
24 Mart’ta Hollywood Complex Tiyatrosu’nda gerçekle-
şen California Kısa Film Festivali töreninde “En İyi Kısa 
Film” ödülünü alan Özlem Altıngöz, öğrencilerin yanı sıra 
profesyonel sinemacıların da katıldığı Los Angeles Kısa 
Film Yarışması’nda “En İyi 
Yönetmen” ve “En İyi Öğrenci 
Filmi” ödüllerini aldı. “Gölün 
Kızı” adlı filmin senaryosu-
nu da kendisi yazan Özlem 
Altıngöz, bu filmiyle ayrıca 
Hollywood’daki Raleigh  
Stüdyosu’nda düzenlenen 
ödül töreninde United  
International Film Festivali 
“En İyi Senaryo” ödülünün de 
sahibi oldu. 

THE MOVIE BY THE MARMARIAN ÖZLEM ALTINGÖZ
ON HOLLYWOOD

MARMARALI ÖZLEM ALTINGÖZ’ÜN  
FİLMİ HOLLYWOOD’DA

CINEMA IS NOT JUST CINEMA

SİNEMA SADECE SİNEMA DEĞİLDİR

Hasan Yılmaz, the author of the book named “Sinema 
Sadece Sinema Değildir/Cinema is not just cinema” 
gave a seminar on History of Turkish Cinema for 

the students of Marmara Private Vocational Anatolian 
High School, who study on Radio and Television on Friday, 
March 3. Mr. Yılmaz, starting the speech with the shooting 
process of the documentary named Ayastefanos’taki Rus 

Abidesi’nin Yıkılışı (1914) by Fuat 
Uzkınay, talked about Muhsin 
Ertuğrul Period movies, Geçiş 
Çağı Directors and Sinemacılar 
Çağı Directors. Hasan Yılmaz, 
mentioning the first themed 
movies of Turkish Cinema history 
and showing the first movie 
“Yün Eğiren Kadınlar” shot by 
Manaki Brothers in 1905, ended 
his speech by talking about the 
important directors and movies of 
contemporary Turkish Cinema. 

Sinema Sadece Sinema Değildir” adlı kitabın yazarı 
Hasan Yılmaz, Radyo Televizyon Programcılığı 
alanında eğitim gören Özel Marmara Anadolu 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Türk 
Sinema Tarihi’ni anlattı. 3 Mart Cuma günü gerçekle-
şen söyleşiye Fuat Uzkınay’ın çektiği Ayastefanos’taki 
Rus Abidesi’nin Yıkılışı (1914) adlı belgesel filmin çeki-
liş serüvenini anlatarak başlayan 
Yılmaz, Muhsin Ertuğrul Dönemi 
filmleri, Geçiş Çağı Yönetmenleri 
ile Sinemacılar Çağı Yönetmen-
leri’nden söz etti. Türk Sinema-
sı’nın ilk konulu filmlerini anlatan 
ve Manaki Kardeşler’in 1905’te 
ilk çektikleri “Yün Eğiren Kadın-
lar” adlı filmi öğrencilere izleten 
Hasan Yılmaz, söyleşiyi günümüz 
Türk Sineması’nın önemli yö-
netmenleri ve filmlerinden söz 
ederek tamamladı.

“
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“THE BEST TITLE” GOES TO MARMARA

“EN İYİ BAŞLIK ÖDÜLÜ” 
MARMARA KOLEJİ’NİN

“LÜKÜS HAYAT” AT MARMARA

MARMARA’DA “LÜKÜS HAYAT”

Göksu Sönmez and Nadide Tumper, representing 
Marmara College under the guidance of the 
English teachers Burak Demirkazık and Elif 

Özbaykal in Creative Story Writing Competition 
organized at Fenerbahçe Private Anatolian High School 
on April 14, 2017, were entitled to receive the first prize 
under the category of The Best Title. 

Marmara College Theatre Club staged the play 
named “Lüküs Hayat”  by Ekrem Reşit Rey at 
Hasan Ali Yücel Hall on Friday, Mart 24, 2017.  

The play “Lüküs Hayat” by Cemal Reşit Rey which has 
privileged place in Turkish operetta history consisting 
of three acts was staged in 1933 for the first time. The 
operetta which has been a Turkish Theatre classic for 
years with its humorous characters and theme, based 
on the conflicts between the West-East, the European-
Turkish/Ottoman style, rich-poor, directed by Handan 
Sözbilen was staged by Marmara College Theatre Club 
students. The audiences watched admiringly.  

14 Nisan 2017’de Özel Fenerbahçe Spor Kulübü 
Anadolu Lisesi’nde yapılan İngilizce Yaratıcı Yazma 
Yarışması’nda Marmara Koleji’ni temsil eden Göksu 

Sönmez ve Nadide Tumper, İngilizce öğretmenleri 
Burak Demirkazık ve Elif Özbaykal rehberliğinde “En 
İyi Başlık” kategorisinde birincilik ödülünü almaya hak 
kazandı.

Marmara Koleji Tiyatro Kulübü, bu yıl Ekrem Reşit Rey’e ait  
“Lüküs Hayat” adlı tiyatro oyununu, 24 Mart 2017 Cuma 
günü Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda sergiledi. 

Türk operet tarihinde son derece ayrıcalıklı bir yere sahip 
olan ve üç perdeden oluşan Cemal Reşit Rey’in Lüküs Hayat 
adlı eseri ilk kez 1933 yılında sahnelenmişti. Yönetmenliğini 
Handan Sözbilen’in, sanat danışmanlığını ise Savaş Barut-
çu’nun yaptığı, Batı-Doğu, alafranga-alaturka, zengin-yoksul 
çatışmalarından doğan mizahi karakter ve konusuyla uzun 
yıllardır Türk Tiyatrosu’nun bir klasiği olan operet, bu kez 
Marmara Koleji Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından sahne-
lendi. Oyun izleyenler tarafından beğeniyle izlendi. 
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SEKSEN GÜNDE DÜNYA TURU
PROFESYONEL İNGİLİZCE TİYATRO MEK’DE

“AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS“
AT MEK 

On Thursday, February 23, 2017, the play named 
“Around the World in Eighty Days” by Jules Verne 
was staged by “Artspot”, a global, professional 

touring theatre company at Marmara Educational 
Institutions. 
The play was staged in the morning for primary and 
middle school students and in the afternoon for high 
school students. It was appreciated in terms of the 
plot, the quality of acting, the scenery, the effects 
and the slow motion parts. The students, who had 
listened to the songs in advance in the English lesson, 
sang along with the actors. Hosting the American 
guests (actors and actresses) during the lunch break, 
Marmara College 12 Foreign Class students had the 
opportunity to chat with the guests. After the play, 
students asked their questions about art, acting, 
touring, traveling around the world and theatre; and 
they took photos together. The activity, which greatly 
contributed to the interactive English language 
learning, has the ear of everyone seeing the play. 

Dünya çapında eğitim amaçlı İngilizce oyunlar orga-
nize eden “Artspot” adlı kuruluş tarafından Jules 
Verne klasiği “Seksen Günde Dünya Turu” adlı 

eserden uyarlanan İngilizce oyun, 23 Şubat Perşembe 
günü Marmara Eğitim Kurumları’nda sergilenerek bir ilke 
imza atıldı. 
Sabah seansında ilk ve ortaokul, öğleden sonra ise lise 
öğrencilerine sergilenen oyun; olay örgüsü, oyunculuk 
kalitesi, dekorları, efektleri ve ağır çekim sahneleri ile 
beğeni toplarken, İngilizce derslerinde daha önceden 
şarkıları dinlemiş olan öğrenciler, müzikli bölümlere eşlik 
ettiler. Öğlen arasında Amerikalı oyunculara ev sahipliği 
yapan Marmara Koleji 12 Dil sınıfı öğrencileri de misafir-
leri ile bol bol sohbet etme şansı buldular. Gösterimlerden 
sonra soru cevap bölümünde ise öğrenciler oyunculara; 
sanat, oyunculuk, turneye çıkma, dünyayı gezme ve tiyatro 
ile ilgili merak ettikleri konularda sorular yöneltip, onlarla 
birlikte fotoğraf çektirdiler. İngilizcenin yaşanarak interak-
tif bir şekilde öğrenilmesine büyük katkı sağlayan etkinlik, 
oyunu izleyen herkesin beğenisini kazandı. 
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DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

BİLGİNİN OLUŞUMUNDA KÜLTÜREL 
PERSPEKTİFLERİN ROLÜ TEPEGÖZ’ÜN GÖZÜNDEN

CULTURAL PERSPECTIVES ON KNOWLEDGE
FROM THE PERSPECTIVE OF TEPEGÖZ 

Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz, the Dean of 
Faculty of Education, 

Maltepe University 3 
made a presentation 
under the title of “Basat’ın 
Tepegözü Öldürdüğü 
Destan” within the scope 
of “Cultural Perspectives 
on Knowledge” in Marmara 
Private College 11 IB 
Theory of Knowledge Class 
on Wednesday, May 3, 2017. 
In the seminar in which the 
various patterns of Turkish 
Folkloric Culture were 
presented, the students 
had the opportunity to see 
the effects of the cultural 
perspectives on knowledge. 

International Women’s Day” was celebrated on 
Wednesday, March 8 with a program organized by 
Marmara Educational Institution, Foreign Languages 

Department and students. 
  The program 
was based on the 
presentations and 
interviews about 
the status of the 
women in society 
and the various type 
of violence against 
women in society. 
Moreover, the 
students cited poems 
with women theme 
in four different 

languages (Spanish, French, English and German). 
The final show “I, March 8” reflecting the difficulties 
that women experience was appreciated by the 
audience. 

Maltepe Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr.  

Ramazan Korkmaz,  
3 Mayıs 2017 Çarşam-
ba günü, Özel Marmara 
Koleji 11 IB sınıfı Theory 
of Knowledge dersinde, 
“Cultural Perspectives on 
Knowledge” konusu bağ-
lamında “Basat’ın Tepe-
gözü Öldürdüğü Destan” 
başlıklı bir sunum yaptı. 
Türk halk kültüründen 
çeşitli örneklerin sunul-
duğu seminerde öğrenci-
ler, bilginin oluşumunda 
kültürel perspektiflerin 
etkisini görme fırsatını 
yakaladılar. 

Marmara Eğitim Kurumları, Lise Yabancı Diller 
Bölümü ve öğrencilerinin hazırladığı “Uluslararası 
Emekçi Kadınlar Günü Kutlama Etkinliği” 8 Mart 

Çarşamba günü gerçekleştirildi. 
Programda kadının 
toplumdaki yerine, ka-
dına toplumun her ala-
nında farklı şekillerde 
uygulanan şiddete ve 
kadın haklarına dikkat 
çeken sunum, röportaj 
ve bilgilendirmelere 
yer verilirken, öğren-
ciler dört farklı dilde 
(İspanyolca, Fransızca, 
İngilizce ve Almanca) 
kadınlarla ilgili şiirler 
okudular.  Programın kapanışında sergilenen “Ben  
8 Mart” adlı canlandırma da kadının yaşadığı zorluklara 
dikkat çeken konusuyla izleyenler tarafından büyük beğe-
ni kazandı.

“
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“WORLD WATER DAY” AT MEK

MARMARA KOLEJİ’NDE “DÜNYA SU GÜNÜ”

Upon the decision by the United Nations General 
Assembly in 1992, March 22 was designated 
as World Water Day in order to emphasize the 

importance of water. It has been celebrated since 1993. 
In line with this aim, various kinds of activities were 
organized in order to increase awareness of students 
about the decrease in water sources and increase in 
draught and to internalize the importance of water saving 
within the scope of Geography lesson. The panel named 
“World Water Day” including the topics “Importance 
of Water”, “Access to Clean Water”, “Water in Future”, 
“Drought and Its Results” was organized by the 10th 
grade students. After the panel, the songs written by the 
students having “Striking Messages” were sung. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1992 yılında aldığı 
kararla suyun yaşamsal önemine dikkat çekmek ama-
cıyla, 22 Mart 1993 tarihinden bugüne tüm dünyada “Su 

Günü” kutlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; okulumuzda 
coğrafya dersi kapsamında, su kaynaklarının her geçen gün 
azalması ve kuraklığın artması dolayısıyla öğrencilerimize su 
tasarrufunun öneminin benimsetilmesine ve farkındalıkla-
rının arttırılmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Söz 
konusu etkinlikler arasında 10. sınıf öğrencileri tarafından 
“Suyun Önemi”, “Temiz Suya Ulaşım”, “Gelecekte Suyun  
Durumu”, “Susuzluk ve Sonuçları” alt başlıklarını içeren 
“Dünya Su Günü” adlı panel gerçekleştirildi. Panelin ardın-
dan konuya ilişkin olarak öğrencilerin kaleme aldığı “Dikkat 
Çekici Mesajlar” içeren şarkılar paylaşıldı. 
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ÇANAKKALE DESTANI 102 YIL ÖNCE YAZILDI

EPIC OF GALLIPOLI IS 102 YEARS OLD

Bundan tam 102 yıl önce Türk halkının kaderini 
değiştiren Çanakkale Boğazı’nda, denizde ve karada 
yaklaşık 10 ay süren savaşlar dizisi yaşanmış ve bu 

savaşlarda yaklaşık 252 bin Türk askeri ile 250 bin İngiliz, 
Fransız, Avusturalya ve Yeni Zelanda askeri hayatını kay-
betmişti. 
Özel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğren-
cileri tarafından Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda 
düzenlenen Çanakkale Savaşı’nın 102. yıldönümü et-
kinliğine, başta Kurmay Albay Mustafa Kemal olmak 
üzere aziz şehitlerimizin hatıraları için saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başlandı. Murat Atıl’ın 
seslendirdiği Necmettin Halil Onan’ın “Dur Yolcu” adlı 
şiirinden sonra video eşliğinde hem itilaf hem de ittifak 
devletlerinin ağır kayıplar vermesine yol açan bu savaşa 
nasıl gelindiğini, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya’nın 
neden böyle büyük bir savaşa hazırlandıkları hatırlatıla-
rak programa devam edildi. Yalnız bizim tarihimizin değil 
yakın dünya tarihinin de en önemli savaşlarından biri olan 
Çanakkale Savaşlarının anlatıldığı program, bu savaşın 
Türk ve dünya tarihi açısından öneminin hatırlatılmasıyla 
devam etti. Çeşitli şiirlerin okunduğu etkinlikte, Çanak-
kale Savaşı’nın yönünü değiştiren ve büyük cesaret örneği 
gösteren Seyit Onbaşı’nın kısa hayat öyküsü öğrenciler 
tarafından canlandırıldı. Bunu yazar Sunay Akın’ın anla-
tımıyla Çanakkale Savaşı sırasında yaşanan gerçek hayat 
öykülerinden biri izledi. Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey’in 
31 Mayıs 1915 tarihinde Arıburnu Cephesi’nden babası-
na, annesine ve kız kardeşine hitaben yazdığı mektubun 
okunmasının ardından program bir türküden çok duaya 
benzeyen, yiğitliği hüznün en koyu sözcükleriyle anlatan 
Çanakkale türküsüyle sonlandırıldı. 

In Dardanelles where the fate of Turkish people 
changed 102 years ago, there had been a series of 
wars that lasted about 10 months; and 252 thousand 

Turkish, 250 thousand British, French, Australian and 
New Zealander soldiers died. 
The event within the scope of the 102nd anniversary 
of Gallipoli War organized by the Marmara Private 
Vocational Anatolian High School students at Hasan Ali 
Yücel Hall started with a moment of silence and Turkish 
National Anthem in the memory of Colonel Mustafa 
Kemal and the precious martyrs. Following the poem 
named “Dur Yolcu” written by Necmettin Halil Onan, 
cited by Murat Atıl, the program continued with the 
reasons of the war which had caused losses for both 
the allied and the central powers. The program with 
the theme of the Gallipoli War, which is one of the most 
important wars not only for Turkish history but also for 
the recent world history continued with emphasizing 
the importance of the war for both Turkish and world 
history. Various poems were cited and the students 
staged the story of Seyit Onbaşı who changed the fate 
of the Gallipoli War. Then, Sunay Akın, the writer told 
a story based on a real story experienced during the 
Gallipoli War.  Citing the letter written by Mehmet Tevfik 
Bey, the lieutenant to his mother, father and sister on 
May 31, 1915 at Arıburnu Front, the program ended with 
the folk song named Çanakkale Türküsü. 

“Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman 
zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir.” 

“Men, I am not ordering you to attack. I am ordering you to die. In the time that it takes us to die, 
other forces and commanders can come and take our place.” 

Mustafa Kemal-Conkbayırı
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MARMARA KOLEJİ ÇANAKKALE GEZİSİ

MARMARA COLLEGE’S VISIT TO ÇANAKKALE 

Marmara Eğitim Kurumları Lise öğrencileri  Tarih 
öğretmenleri  Melek Ekşi rehberliğinde, 31 Mart - 
2 Nisan 2017 tarihleri arasında büyük bir kahra-

manlık destanının yazıldığı Çanakkale şehrine, tarih ve 
kültür bilincinin geliştirilmesi  amacıyla saha çalışması 
özelliği de taşıyan bir  gezi gerçekleştirdi.
Öğrenciler, gezinin ilk günü Çanakkale Cephesi’nde en şid-
detli çatışmaların yaşandığı yerler olan Hamidiye Tabyaları, 
Seddülbahir, Kilitbahir, Alçıtepe, Conk Bayırı, Morto Koyu, 
Seyit Onbaşı, 53. Piyade Alayı 
ve  Çanakkale Şehitliği’ni 
ziyaret ettiler. Tarihin sayfa-
larında canlı bir gezinti yapan 
öğrenciler, 57. Alay Şehitliği’ni 
de ziyaret ederek şehitleri-
mizin aziz hatırasını şükranla 
ve saygıyla  andılar. Gezinin 
ikinci gününde  Assos’tan ha-
reket eden öğrenciler, Truva 
Antik Kenti’ni gezerek keyifli 
bir gezi tecrübesi yaşadılar.

Marmara Educational Institutions High School 
students visited to Çanakkale between March 
31 and April 2 2017 under the guidance of the 

History teacher Melek Ekşi. The purpose of the visit was 
to develop historical and cultural awareness of the city. 
On the first day of the school trip students visited 
Hamidiye Bastions, Seddülbahir, Kilitbahir, Alçıtepe, 
Conk Bayırı, Morto Koyu, Seyit Onbaşı, 53rd Infantry 
Regiment and Çanakkale Martyrs’ Memorial where the 

most severe battles were 
experienced in Çanakkale 
Front. The students having 
a journey among the 
pages of history visited 
57th Infantry Regiment and 
commemorated the sacred 
martyrs with gratitude and 
respect. On the second 
day of the trip students 
departing from Assos 
visited Troy Ancient City. 

THE MARMARIANS AT
TEVİTÖL 6th SOCIAL STUDIES WORKSHOP

MARMARA KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ
TEVİTÖL 6. SOSYAL BİLİMLER ÇALIŞTAYI’NDA 

Marmara Private College European Youth 
Parliament Club students participated in 6th 
Social Studies Workshop organized at TEV İnanç 

Türkeş Private High School on April 22, 2017. The theme 
of 2017 Tevitöl Social Studies Workshop was “Game”. 
The 6th Social Studies Workshop, with the participation of 
more than 500 people, was organized under 16 different 
workshop titles.
 The opening speech was made by the researcher, 
author and academician Abbas Güçlü. The students 

Nilüfer Su Ünal, İda Yaz İçbak, Ezgi Menteş, 
Ecem Terzioğlu, Tuana Akbulut, Pelin 
Gökkuş and Emirhan Kutsal who attended 
2017 Social Studies Workshop under the 
guidance of the History teacher Zülal 
Eroğlu were entitled to have certification 
for their studies in the workshops. Thanks 
to the workshops, the students developed 
personally and culturally and they had the 
opportunity to exchange ideas. 

Özel Marmara Koleji Avrupa Gençlik Parlamentosu Kulübü 
öğrencileri, 22 Nisan 2017 tarihinde TEV İnanç Türkeş 
Özel Lisesi’nde gerçekleşen 6. Sosyal Bilimler Çalıştayı’na 

katıldı. 2017 Tevitöl Sosyal Bilimler Çalıştayı’nın bu yılki teması; 
“Oyun”du. 500’ü aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşen 6. Sos-
yal Bilimler Çalıştayı, 16 farklı atölye başlığı altında düzenlendi. 
Açılış konuşmasını araştırmacı, yazar ve eğitimci olan  
Abbas Güçlü’nün yaptığı çalıştay, alanında uzman akade-
misyenlerin moderatörlüğü eşliğinde gerçekleşti. 2017 
Sosyal Bilimler Çalıştayı’na Özel Marmara Koleji Tarih öğ-
retmeni ve EYP Kulübü danışmanı Zülal Eroğlu 
danışmanlığında katılan; Nilüfer Su Ünal, İda 
Yaz İçbak, Ezgi Menteş, Ecem Terzioğlu, Tuana 
Akbulut, Pelin Gökkuş ve Emirhan Kutsal adlı 
öğrenciler, katıldıkları atölyelerde yürüttükleri 
çalışmalardan dolayı sertifika almaya hak ka-
zandılar. Çalıştayda liseli gençlerin hem kişisel 
hem de kültürel anlamda gelişmeleri, bilimsel 
ve sistematik tartışmalar ile ilgi duydukları 
alanda fikir alışverişinde bulunmaları sağlandı. 
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HOW READY ARE WE FOR ATTACKS, EARTHQUAKE AND FIRE?

MARMARA PRIVATE MIDDLE SCHOOL STUDENTS
CAME IN SECOND IN ORIENTEERING

SALDIRILARA, DEPREME VE YANGINA KARŞI 
NE KADAR HAZIRIZ?

ÖZEL MARMARA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ, HARİTA İLE 
YÖNLERİNİ BULMA YARIŞMASINDA İKİNCİ OLDU

27 Mart 2017 tarihinde Marmara Eğitim Kurumları 
Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda, Uygulamalı 
Dersler Zümre Başkanı Mehmet Eren tarafından 

“Saldırılar, Deprem ve Yangın” konulu bir sunum ger-
çekleştirildi. MEK Liseleri tüm sınıfları ile Marmara 
Ortaokulu 6. ve 7.sınıf öğrencilerine seslenen Eren, 
birinci bölümde herhangi bir saldırı öncesinde nasıl ted-
bir alınması gerektiğini, saldırı sırasında ve sonrasında 
yapılması gerekenleri ve okul ortamında neler yapabile-
ceğini anlattı. Mehmet Eren, sunumun ikinci bölümünde 
yanma, yangın ve yangın çeşitleri, yangın çıkmaması için 
dikkat edilmesi gereken hususlar ile yangın söndürme 
usullerini açıkladı. Sunumun son bölümünde ise “Dep-
rem” konusuna yer verilerek, depremlerin nasıl olduğu, 
deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında 
nasıl davranılması gerektiği, sınıfların tahliyesinde nasıl 
davranılacağı, toplanma alanlarının yerleri ile alınması 
gereken önlemleri anlattı. Ayrıca sunum sırasında siren 
çalınarak uygulamalı olarak deprem ve yangın tatbikat-
ları yapıldı.

Özel Marmara Ortaokulu öğrencilerimiz 03.03.2017 
ve 06.03.2017 tarihlerinde, Faruk Yalçın Botanik 
Parkı ve Darıca Hayvanat Bahçesi’nde “3 Mart Vahşi 

Yaşam Günü” için “Soyu Tükenen Hayvanları Koruma” 
amacıyla gerçekleşen oryantiring müsabakalarına ka-
tıldılar. Oryantiring müsabakalarında ikinciliği kazanan 
öğrenciler, ani ve doğru karar verebilme yeteneklerini 
olgunlaştıran ve harita ile yön bulmalarını sağlayan bu 
yarışma ile heyecanı doruk noktasında yaşadıkları ve 
tebessümün yüzlerinde eksik olmadığı keyifli iki gün ge-
çirmiş ve okullarını en iyi şekilde temsil etmişlerdir.

On March 27, 2017 Mehmet Eren, the Department 
Head of Applied Courses made a presentation 
on “Attacks, Earthquake and Fire” at Marmara 

Educational Institutions Hasan Ali Yücel Hall. Addressing 
MEK High Schools students and Marmara Middle 
School 6th and 7th grade students, Mr. Eren explained the 
measures to be taken before any attack, what is to be 
done during and after the attack in the first session. In the 
second part of the presentation he gave information fire 
and measures to take preventing fire and procedures of 
fire extinguishing. During the last part of the presentation 

he mentioned 
“Earthquake”, 
what to do before, 
during and after 
earthquake. 
Moreover, sirens 
were activated for 
drill during the 
presentation. 

Marmara Private Middle School students 
participated in orienteering competitions 
organized within the scope of “World Wildlife Day 

March 3” and “Protection of Endangered Animals” in 
Faruk Yalçın Botanical Garden and Darıca Zoo between 
03.03.2017 and 06.03.2017. Coming in second in 
orienteering competitions, the students experienced the 
excitement thanks to the competition which develops 
their skills in making instant and correct decisions and 
in finding directions by means of map. They represented 
the school successfully. 
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16th CEMAL YİRMİBEŞ 
TRADITIONAL VOLLEYBALL TOURNAMENT 

16. GELENEKSEL CEMAL YİRMİBEŞ 
VOLEYBOL TURNUVASI

On 16 and 17 February 2017, the Volleyball 
Tournament was organized by the Applied Courses 
Department in the memory of Cemal Yirmibeş, who 

was one of the players of Marmara College Volleyball 
Team, died in 2001 because of traffic accident. 
Eight teams took part in the tournament including 
Ertuğrul Gazi Anatolian High School, Atilla Uras Anatolian 
High School, Üsküdar American Academy, Maltepe 
Private College, Handan Hayrettin Yelkikanat Vocational 
and Technical Anatolian High School and Marmara 
Private College. The ranking was as follows: 
In Girls’ Group, Marmara College came in 1st, Atilla 
Uras Anatolian High School came in 2nd, Ertuğrul Gazi 
Anatolian High School came in 3rd and Maltepe Private 
College came in 4th; 
In Boys’ Group, Handan Hayrettin Yelkikanat Vocational 
and Technical Anatolian High School came in 1st, Atilla 
Uras Anatolian High School came in 2nd, Üsküdar 
American Academy came in 3rd and Marmara Private 
College came in 4th.
At the end of the tournament the students are awarded 
with trophy and flowers. Mine and Tahir Yirmibeş, the 
parents of Cemal Yirmibeş were given a plaque and 
flowers by the Academic Coordinator Nur Şahin. 

2001 Yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda 
eden Marmara Koleji Voleybol Takımı’nın eski oyuncula-
rından olan Cemal Yirmibeş anısına, Uygulamalı Dersler 

Bölümü’nün düzenlediği Voleybol Turnuvası 16-17 Şubat 2017 
tarihlerinde gerçekleşti. 
Turnuvaya; Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi, Atilla Uras Anadolu 
Lisesi, Üsküdar Amerikan Koleji, Özel Maltepe Koleji, Handan 
Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Özel 
Marmara Koleji okullarından oluşan sekiz takım katıldı. Çok 
çekişmeli anlara sahne olan turnuvada;
Genç Kızlar’da; Marmara Koleji 1. Atilla Uras Anadolu Lisesi 2. 
Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 3. ve Özel Maltepe Lisesi 4.
Genç Erkekler’de; Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 1. Atilla Uras Anadolu Lisesi 2. Üsüküdar 
Amerikan Koleji 3. ve Özel Marmara Koleji 4. oldu.
Turnuva sonunda gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren 
takımlara kupa ve çiçek verilirken, adına turnuva düzenlenen 
Cemal Yirmibeş’in annesi Mine Hanım ile babası Tahir Bey’e 
de MEK Akademik Koordinatörü Nur Şahin tarafından çiçek ve 
plaket takdim edildi.
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MEK YOUNG GIRLS’ VOLLEYBALL TEAM CAME IN 3rd 

MEK GENÇ KIZ VOLEYBOL TAKIMI 
İLÇE 3’ÜNCÜSÜ

İSTANBUL INTER-SCHOOLS SWIMMING 
CHAMPIONSHIP

OKULLAR ARASI YILDIZLAR İSTANBUL 
YÜZME ŞAMPİYONASI

Baran Efendioğlu, Berke Saka and Atahan Arslan, 
the students at Marmara Private Middle School 
participated in İstanbul Inter-schools Swimming 

Championship held in Tozkoparan Olympic Swimming 
Pool on 8-9-10 March 2017. 
In the championship lasting for three days, Baran 
Efendioğlu came in second in 50 meter free style, 3rd 
in 50 meter butterfly, 3rd in 100 meter free style and 4th 
in 50 meter backstroke. Berke Saka came in 1st in 50 
meter free style , 2nd in 100 meter backstroke and 2nd in 
50 meter backstroke. 

Özel Marmara Ortaokulu öğrencilerinden Baran 
Efendioğlu, Berke Saka ve Atahan Arslan, 8-9-10 
Mart 2017 tarihlerinde Tozkoparan Olimpik Yüzme 

Havuzu’nda düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar İstanbul 
Yüzme Şampiyonası’na katıldılar.
Üç gün süren yarışmalarda; Baran Efendioğlu 50 metre 
serbest teknik İstanbul 2’ncisi, 50 metre kelebek İstan-
bul 3’üncüsü, 100 metre serbest İstanbul 3’üncüsü ve 50 
metre sırtüstü İstanbul 4’üncüsü olurken, Berke Saka 
ise 50 metre serbest İstanbul 1’incisi, 100 metre sırtüstü 
İstanbul 2’ncisi ve 50 metre sırtüstü İstanbul 2’ncisi oldu. 

Marmara College 
Volleyball team 
came in third in 

“District Young Girls 
Volleyball Tournament” 
organized in Maltepe 
Güzide Yılmaz Primary 
school and participated 
by 21 schools between 
10-21 April 2017. 

10-21 Nisan 2017 tarihleri 
arasında Maltepe Güzide 
Yılmaz İlkokulu’nda 

düzenlenen ve 21 okulun 
katıldığı “İlçe Genç-Kız-
lar Voleybol Turnuvası”nı, 
antrenörlüğünü Meftun 
Eren’in yaptığı Özel Marmara 
Koleji ilçe üçüncüsü olarak 
tamamlamıştır. 
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Röportaj / Interviwer: Engin Aksu

THE SOLUTION FOR TRAFFIC IN İSTANBUL:
THE DIVISION OF HOURS

İSTANBUL TRAFİĞİ İÇİN ÇÖZÜM
KADEMELİ SAAT UYGULAMASI

We interviewed with Hakan Orduhan, the 
Chairman of Tursan which is one of the leading 
company in personnel transportation, VIP 

transportation and student transportation about the 
expectations of the sector and traffic issue in İstanbul. 
Engin Aksu: Dear Mr. Orduhan, first of all I would like 
to thank you for this interview. You were born in 1963 
in Adana. You completed primary, middle and technical 
high school education in Adana; and you graduated 
from Afyon Financial Sciences Faculty. Well, how did 
you start engaging in transportation sector? 
Hakan Orduhan: It was by coincidence. Every young 
person in Turkey has experienced a tough process 
in relation to the choice of occupation and university. 
So have I. As I graduated from technical high school, 
I enrolled in Afyon Financial Sciences Faculty. It was 
a favor of life for me; because it is highly crucial to 
know technical issues in business life. It is privileged 
to know about monetary, finance, accounting and tax. 
It helped me much to run a business. As I graduated 

Personel taşımacılık, VIP taşımacılık ve engelsiz 
taşımacılık gibi hizmetler sunan ve öğrenci taşıma-
cılık sektörünün önde gelen firmalarından biri olan 

Tursan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orduhan ile sek-
törün beklentilerini ve İstanbul’un yoğun trafik sorununu 
konuştuk. 
Engin Aksu: Hakan Bey, merhaba. Öncelikle bizimle bu 
röportajı kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. 
1963 yılında Adana’da doğduğunuzu, ilk, orta ve teknik lise 
eğitiminizi Adana’da, yükseköğreniminizi ise Afyon Mali 
Bilimler Fakültesi’nde tamamladığınızı biliyoruz. Peki, sizi 
ulaşım sektörüne yönlendiren etkenler nelerdir?
Hakan Orduhan: Bugünkü iş hayatıma tamamen tesadüf 
sonucu yöneldim. Türkiye’deki her gencin, üniversite seçme 
ve meslek seçimi konusunda sıkıntılı bir süreci olmuştur. 
Dolayısıyla benim de böyle bir hikayem oldu. Ben teknik lise-
den mezun olunca Afyon Mali Bilimler Fakültesi’ne girdim. 
Bu hayatın bana sunduğu bir lütufmuş çünkü iş hayatında 
teknik bilgilere sahip olmak çok önemli bir ayrıcalık olmakla 
birlikte para, finansman, muhasebe ve vergi mevzuatların-
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from university, I had the exam of İş Bankası for being 
assistant inspector. I passed the exam but I didn’t start 
working. Since, one day my neighbor asked me to take 
his child to the school. That day I realized there was a 
deficiency in relation to the students’ transportation. 
I decided to buy a shuttle in order to earn money and 
have a vehicle until going into the army. This is how I 
started, however, the more I engaged in the sector the 
more deficiencies I realized. I loved the business much; 
therefore, I improved the business bringing innovations 
into the transportation sector. I attracted the attention 
of non-governmental organizations with the things I 
did over time, so they made some offers. I carried out 
activities both with non-governmental organizations 
and associations. I was in charge of many organization 
as a president. Still I am a board member of İstanbul 
Chamber of Commerce, the 4th largest chamber of 
world having 400 thousand members. 
Engin Aksu: You started with a vehicle in 1986, but 
today you provide services with more than a thousand 
vehicle. How did you achieve? 
Hakan Orduhan: In 1986 we started with a vehicle; today 
we have three thousand vehicles. 140 of the vehicles 
are owned by the company; the rest are vehicles of the 
contracted drivers. Regardless of the sector you are 
in, providing services or making production, you have 
to ask yourself; “Why should the people prefer the 
services I provide?” This is what I have done. In other 
words, “I am providing services in relation to the school 
shuttles; so I asked myself “why should the people 
prefer me?” As soon as you find the answers for “whys”, 

the success comes. I have 
always thought that “What 
do I prefer as far as my 
child’s transportation is 
concerned?” I thought 
about what is required to 
be done. I realized them 
and then asked for the 
price for my services. 
Because people never give 
money first; I mean before 
seeing the services. They 
want to see, experience, 
touch what is done at first; 
then they pay for it. 

da bilgi sahibi olmak, işletme yönetmem konusunda benim 
için büyük avantaj sağladı. Üniversite eğitimim bitince önce 
İş Bankası’nın açtığı müfettiş muavinliği sınavına girdim ve 
kazandım fakat o göreve başlamadım. Çünkü bir günlüğüne 
komşum çocuklarını kendi arabasıyla okula getirip götür-
memi rica etti. İşte o gün öğrencilerin okula gidiş gelişleri ile 
ilgili bir açık olduğunu anladım ve askere gidip dönene kadar 
hem araba sahibi olmak hem de para kazanabilmek için bir 
servis minibüsü almaya karar verdim. İşe böyle başladım 
ama işin içine girince de sektörde büyük eksikler olduğunu 
anladım. Ben bu işi çok sevdim, bu nedenle de o güne kadar 
servisçilik sektöründe yapılmamış ilkleri ve yenilikleri yapa-
rak işimi ilerlettim. Zaman içinde yaptıklarımla sivil toplum 
kuruluşlarının dikkatini çekmişim ki onlardan bazı teklifler 
aldım. Hem sivil toplum kuruluşlarında hem de dernekler-
de bazı faaliyetlerde bulundum. Ulaşım sektörü adına bu 
kuruluşların birçoğunun başkanlığını yaptım. Hala İstanbul 
Ticaret Odası gibi 400 bin üyesi olan ve dünyanın 4. büyük 
odasının yönetim kurulu üyesiyim. 
Engin Aksu: 1986 Yılında bir araçla yola çıktınız ancak bu-
gün binin üzerinde araçla hizmet veriyorsunuz. Bu başarıyı 
nasıl elde ettiniz?
Hakan Orduhan: 1986 yılında bir araçla yola çıktık, bugün 
üç bin aracımız var. Bu araçların 140’ı kendi şirket aracımız, 
diğerleri ise sözleşmeli sürücülerimizin araçları. Üretim mi 
yapıyorsun, hizmet sektöründe misin, ne iş yapıyorsan yap, 
önce kendine şu soruyu sorman lazım; “İnsanlar benim ma-
lımı ya da hizmetimi neden tercih etsinler?” İşte ben de öyle 
yaptım. Yani; “Ben bir okulun servis işini yapıyorum, insanlar 
neden beni tercih etsinler?” diye sordum kendime. Bu “ni-
ye”lerin cevapları oluşmaya başladığında başarı da hemen 
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Therefore, when you work sincerely, thinking that the 
person you serve is your own child, you achieve and the 
customer pays for it. This allows you to continue your 
journey, which you started with a vehicle once, with 
three thousand vehicles. 

The best solution for the traffic in İstanbul  
is division of hours

Engin Aksu: What kind of problems you encounter 
with in İstanbul where there is heavy traffic especially 
during certain hours? 
Hakan Orduhan: Time is a really important factor for 
everyone living in İstanbul. The heavy traffic in İstanbul 
is the source of stress not only for the shuttle drivers 
but also for anyone who is in the traffic. So the stress 
makes people more aggressive and unhappy. We have 
such a company culture that has compromising people. 
However, the heavy traffic, after a while, makes the 
situation unprofitable both materially and mentally. In 
the sector if a shuttle provides two services, it makes 
money; but due to the heavy traffic it becomes impossible 
to provide two services in a day. Therefore the business 
is getting narrower and it turns into a group of people 
who do not want to do the job. It is necessary to reduce 
the traffic intensity by using the working hours effectively 
in the cities that are growing vertically on a narrow 
geography like İstanbul. The solution might be as follows; 
almost seven million people are on their way at 08.30 in 
the morning to go to schools and works. What happens 
when everyone goes out at 08.30? The minibuses, buses, 
Metrobüs or subway, regardless of the name any public 
transportation cannot provide adequate services to the 
people of İstanbul. It is then necessary to reduce traffic 
intensity by determining different start and finish hours 
for schools and workplaces. Here, the concept of different 
working hours comes to the mind. The factories, the 
organized industrial zones and the manufacturing sector 

should start work at 6.00 
am but finishes at 15.00; the 
government offices should 
start at 07.00, the schools 
at 08.00 and the private 
sector workers at 08.30. If 
these groups are divided 
in this way, transportation 
would be accelerated and 
naturally traffic intensity 
would be reduced; the 
shuttles can provide two 
services in a day and the 
number of the services by 
the public busses or İETT 
busses would increase. 
Of course, as a result, the 
citizens would be able to 
travel more comfortably. 
I think this is the most 
appropriate solution for 
relieving traffic in Istanbul.

arkasından geliyor zaten. Ben her zaman “Kendi çocuğumun 
nasıl taşınmasını isterim, karşı tarafın neler yapması gere-
kir?” diye düşündüm. Önce bunları yaptım, sonra hizmetimin 
bedeli olan fiyatı istedim. Çünkü insanlar hiçbir zaman önce 
parayı verip sonra senin sunacağın hizmeti görmek iste-
miyorlar.  Önce yapılanları görmek, yaşamak, elle tutmak 
istiyor, ardından da bunların karşılığını ödüyorlar. Dolayısıyla 
samimi duygularla, hizmet verdiğin kişinin kendi çocuğun 
olduğunu düşünerek çalıştığında ortaya iyi işler çıkıyor, 
müşteri de onun bedelini ödüyor. Bu da senin zaman içeri-
sinde bir arabayla çıktığın yolculuğu, üç bin araçla yapmanı 
sağlıyor.

İstanbul trafiğine en uygun çözüm  
kademeli saat uygulamasıdır

Engin Aksu: İstanbul gibi trafiğin çok yoğun olduğu bir şe-
hirde ve belli saatlerde yoğunlaşan trafikte ne gibi sorun-
larla karşılaşıyorsunuz?
Hakan Orduhan: Zaman İstanbul’da yaşayan herkes için 
çok önemli bir faktör. İstanbul trafiğinin yoğunluğu sadece 
servis aracı kullananlar için değil, trafiğe çıkan herkes için 
büyük bir stres kaynağı. Tabii bu yoğun stres, insanların 
daha agresif ve daha mutsuz çalışmasına neden oluyor. Biz 
uzlaşık kişilere sahip kültürde bir şirketiz. Ancak yoğunlaşan 
trafik bir süre sonra hem maddi hem de manevi olarak bizi 
kazançlı olmaktan çıkartıyor. Çünkü bizim sektörümüzde bir 
servis aracı ancak iki iş yaptığında para kazanabiliyor veya 
ayakta kalabiliyor. Ama trafik yoğunluğu nedeniyle bir servis 
aracı iki işi yapamaz hale gelince bu defa sektör yavaş yavaş 
daralıyor ve bu işi yapmak istemeyen insanlardan oluşan bir 
topluluğa dönüşüyor. İstanbul gibi dar bir coğrafya üzerinde 
dikey büyüyen şehirlerde çalışma saatlerini yani yaşanan 
günün diğer saatlerini de efektif kullanarak trafik yoğunlu-
ğunu azaltmak lazım. Bunun çözümü şöyle olabilir; yaklaşık 
yedi milyon insan her gün sabah okuluna, işine veya ihtiya-
cını gidermek amacıyla saat 08.30’da yola çıkıyor. Herkes 
08.30’da yola çıktığında ne oluyor? Bunca hatlı minibüs, oto-
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Engin Aksu: 
The company, 
provide services 
for personnel 
transportation, VIP 
transportation, 
Engelsiz 
transportation 
(services for 
the people 
with physical 
disabilities). 
However, the 
most important 
service you 
provide is student 
transportation. 
Could you please 
tell us about 
the student 
transportation? 

Hakan Orduhan: We, as the company Tursan, provide 
services for only private schools in İstanbul. The 
individual shuttles provide services for the state 
schools. Every day we take almost 15 thousand students 
to the school in İstanbul. We have approximately 1200 
shuttles and more than thousand hostesses provide 
services in these shuttles. We are a team consisting of 
2200 people on average providing services for student 
transportation. The duration of education in Turkey 
is 9 months; and this is an important field for us. For 
this reason, the selection of drivers to serve in this 
field is also very important. It is also very important to 
optimize the route while providing services in the field 
of education and it is also very important to be able to 
touch the parents, namely managing the relationship 
with the customers. Because the parents trust the 
person you assigned with their children’s lives. The 
better the driver is chosen, the greater satisfaction 
comes. Then, the opportunity to run the business well 
arises. You do your best to make a good choice, to 
provide training for the staff and to offer this service 
in the best way. Safety and security are two important 
issues that we pay utmost attention. Therefore, we, 
as the company, are well-known with the concept of 
safety and quality in the sector. Both the training we 
provide for the employees on this issue and the service 
we offer in this regard ensure that we are well-known 
and regarded in the sector. It is a matter of course to be 
able to start a service, but the main trick is to maintain 
the service in the same standard. It is a good thing to 
be right, but the matter is to maintain the rightfulness. 
Sometimes you are right, but you cannot explain that you 
are right. Our goal is to maintain the same standard in 
service we provide. We have a great application. Now we 
use technology so well that all information is available 
via phones. For example, thanks to the technological 
services we provide, the parents can follow the child on 
the way to school. Now we have another service that has 

büs, metrobüs veya 
metro, her ne olursa 
olsun, yine de İstan-
bul halkına yeterli 
hizmeti veremiyor. O 
zaman iş yerlerinin 
ve okulların başlama 
ve bitiş saatlerini 
farklı zaman dilimi-
ne koyarak, trafik 
yükünü hafifletmek 
gerekiyor. İşte burada 
farklı saatlerde 
çalışılan mesai kav-
ramı devreye giriyor. 
Fabrikalar, organize 
sanayi bölgeleri 
ve üretim sektörü 
sabah saat 06.00’da 
işe başlamalı ama 
üçte paydos etmeli, 
devlet daireleri 07.00’de, okullar saat 08.00’de, özel sektör 
çalışanları da 08.30’da işe başlamalı. Bu gruplar bu şekilde 
bölünürse birer saat arayla ulaşım hızlanacak, doğal olarak 
trafik yoğunluğu azalacak, servisler iki iş, halk otobüsleri üç 
ya da dört ve İETT otobüsleri de üç ya da beş sefer yapabi-
lecek. Tabii bunun sonucunda da vatandaşlar daha rahat 
ve konforlu seyahat edebilecek. Bence İstanbul trafiğinde 
rahatlama sağlayacak en uygun çözüm yolu budur.
Engin Aksu: Siz firma olarak personel taşımacılık, VIP 
taşımacılık ve engelsiz taşımacılık gibi hizmetler de sunu-
yorsunuz. Ancak bu hizmetlerin içinde en önemlisi  sanırız 
öğrenci taşımacılığı oluyor. Bize biraz da öğrenci taşımacı-
lığın işleyişinden söz eder misiniz?
Hakan Orduhan: Biz Tursan olarak İstanbul’da sadece özel 
okullara hizmet veriyoruz, devlet okullarında ise daha çok 
bireysel taşımacılar hizmet yapıyorlar. İstanbul ili içerisin-
de her gün binin üzerinde araçla, 15 bine yakın öğrenciyi 
evlerinden alıp okula götürüyoruz. Yaklaşık 1200 servis 
aracımız var ve bu araçlarda binin üzerinde de hostes 
ablamız görev yapıyor. Öğrenci taşımacılığında hizmet 
veren ortalama iki bin iki yüz kişilik bir ekibiz. Ülkemizde 
eğitim süresi yılın 9 ayını içine almaktadır ve bu bizler için 
önemli bir alandır. Bu nedenle bu alanda hizmet verecek 
sürücülerin seçimi de çok önemlidir. Yine eğitim alanında 
hizmet verirken güzergah optimizasyonu yapabilmek çok 
önemlidir ve bunlarla ilgili olarak veliye dokunabilmek yani 
müşteriyle ilgili ilişkiyi yönetebilmek de çok önemlidir. Çün-
kü anne ve babalar en değerli varlıklarını her sabah sizin 
gösterdiğiniz kişiye teslim ediyorlar. Bu nedenle sürücü ne 
kadar iyi seçilirse memnuniyet de o kadar çok artıyor. İşte o 
zaman size bu işi çok iyi yönetme fırsatı doğuyor. İyi seçim 
yapıp, iyi eğitim verip, bu hizmetin en iyi şekilde sunulma-
sını sağlamaya çalışıyorsunuz. Öğrenci servisinde emniyet 
ve güvenlik en çok hassasiyet gösterdiğimiz konudur. Bu 
nedenle biz firma olarak sektörde güvenli ve kaliteli kavra-
mıyla anılırız. Hem bu konuda çalışanlarımıza verdiğimiz 
eğitim, hem de bu konuda sunduğumuz hizmet sektörde iyi 
anılmamızı sağlar. Bir hizmete başlarken yapabilmek ma-
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recently initiated which is in-vehicle camera system. The 
parents have the opportunity to monitor their children in 
the shuttles. In other words, we are a company that gets 
on with technology and we have an in-house software 
team. They work on this software day and night.

Education is a must for quality service

Engin Aksu: What kind of training you provide for 
the employees for quality services and how do you 
communicate with parents? 
Hakan Orduhan: First of all, we value our employees. 
We can prove this through giving various awards to the 
employees that we have been working with for years. If 
you value your employees, they value you too. The staff 
has been working for the company for over 10 years. We 
owed the success to the staff that we have worked with. 
Corporate memory is very important in companies and 
it is one of the most important components of success in 
a company. It is very important for the business to have 

information such 
as what was done 
in the past, how we 
came to this point, 
what investments 
we made, where 
we lost money, and 
what we should 
never do again. You 
can only answer 
these questions 
with the staff you 
work with for years. 
What do we do for 
our employees 
other than rewards? 
We also have a 
performance 
appraisal system for 
our employees. We 
try to regulate both 

the salaries and income of our employees through the 
system. Moreover, we also appreciate their efforts by 
certificate of appreciation when they produce an idea. 
This is called “Tursan Proposal Development System”. 
If the proposal or idea earns money for the company, we 
pay 10 percent of the money to the person concerned in 
cash. If the idea suggested by the staff does not provide 
material value for the company but it is valuable as 
an image, then we give Cumhuriyet gold (coin) to the 
person concerned. We have another project that we 
work on nowadays. Everyone in the company has to find 
his/her substitute in case of emergency. For example, 
who will substitute if I die tomorrow morning? Even 
this is determined in the company, which is called the 
substitute system. This is how we keep our business 
more safely. Sometimes we organize meetings for 
New Year’s Eve and business dinner in order to create 
friendly environment among the employees in different 
departments. 

rifettir elbette ama esas marifet o hizmeti aynı standartta 
sürdürebilmektir. Haklı olmak güzel bir durum ama mesele 
haklı kalabilmektedir. Bazen haklısınızdır ama haklılığınızı 
anlatamayabilirsiniz. Bizim amacımız da verdiğimiz hizmet-
te hep aynı standardı koruyabilmektir. Çok güzel bir apli-
kasyonumuz var. Artık teknolojiyi o kadar iyi kullanıyoruz ki 
bütün bilgiler telefonda mevcut. Örneğin velimiz teknoloji 
sayesinde çocuğunu yolda giderken takip edebiliyor. Şimdi 
yeni bir hizmetimiz daha başlıyor; o da araç içi kamera 
sistemi. Velilerimiz kendi çocuklarını servis saatlerinde de 
seyredebilme imkanına sahip. Yani biz teknoloji ile de barı-
şık bir firmayız ve içerde bir yazılım ekibimiz var. Onlar gece 
gündüz bu yazılım üzerinde çalışıyorlar.

Kaliteli hizmet için kurum çalışanlarına  
eğitim şart

Engin Aksu: Kaliteli hizmet vermek için çalışanlarınızı ne 
gibi eğitimlere tabii tutuyorsunuz ve genellikle ailelerle 
iletişiminiz nasıl oluyor?
Hakan Orduhan: 
Öncelikle biz çalı-
şanlarımıza kıymet 
veriyoruz. Bunu da 
yıllardır birlikte çalış-
tığımız personelimize 
çeşitli ödüller vererek 
gösterebiliyoruz. Siz 
çalışanlarınıza değer 
verirseniz onlar da 
size değer verirler. 
Firmamızda 10 yılın 
üstünde çalışan bir 
kadromuz var. Biz 
bugünkü başarımızı 
birlikte çalıştığımız 
bu kadroyla sağladık. 
Firmalarda kurumsal 
hafıza çok önemlidir 
ve bir firmada başa-
rının önemli ayakla-
rından biridir. Geçmişte neler yapıldı, biz bu noktaya nasıl 
geldik, ne gibi yatırımlar yaptık, nerede zarar ettik, neyi bir 
daha yapmayalım gibi bilgilere sahip olmak işletme için çok 
önemlidir. İşte bu soruların cevaplarını ancak birlikte uzun 
yıllar çalıştığınız personelle verebilirsiniz. Çalışanlarımız için 
ödüllendirme dışında neler yapıyoruz? Bizim çalışanlarımız-
la ilgili bir de performans değerlendirme sistemimiz var. Bu 
sistemle çalışanlarımızın hem maaşlarını hem de gelirlerini 
düzenlemeye çalışıyoruz. Ayrıca bir fikir ürettikleri zaman 
mutlaka bu çabalarını teşekkür belgesi vererek değerlendi-
riyoruz. Bunun adı da “Tursan Öneri Geliştirme Sistemi”. Bu 
fikir eğer firmaya gelir kazandıran bir fikirse, kazandırılan 
paranın yüzde 10’unu da ilgili kişiye nakit olarak ödüyoruz. 
Diyelim personel tarafından önerilen fikir firma için maddi 
bir değer değil de imaj olarak bir değer taşıyorsa o zaman 
da ilgili kişiyi bir Cumhuriyet altını ile ödüllendiriyoruz. Şu 
günlerde bir başka çalışmamız daha var. Çalışan herkes acil 
durumlarda yerine gelecek kişiyi hazırlamak zorunda. Ör-
neğin ben yarın sabah ölürsem benim yerime kim bakacak? 
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There must be hostesses in the shuttles for the 
kindergarten, primary and middle school students

Engin Aksu: In what age groups and in what situations 
is it obligatory to provide services in relation to the 
hostesses? 
Hakan Orduhan: According to the law, there must be 
hostesses in the shuttles who graduated from high 
school between 22 and 50 years old. However, for 
years we think being a graduate of high school is not 
appropriate; and we have struggled as a sector in 
relation to the change of the regulations about it. The 
bureaucracy in Turkey is a bit slow; so we cannot change 
this article. Being hostess is actually a job that young 
mothers or mothers to be will do very well. Instead 

of the condition of being 
high school graduate, 
we support the idea that 
“Those who have received 
vocational qualification 
training related to the 
subject can do this job”. 
In order to be a hostess, 
we can say that “Those 
who have received 
professional competence 
training related to the 
subject can do this job”. 
The requirement to have 
a hostess in the shuttles 
is for the kindergarten, 
primary school students 
(grades 1-4) and middle 
school students (grades 
5-8). It is not compulsory 
to have a hostess in the 
shuttles for high school 
students. However, as the 
minors and seniors are in 
the same shuttles, there is 
a hostess in the vehicle. In 
such cases, the hostesses 
are only responsible for the 
minors. 
Engin Aksu: You provide 

transportation services for the students at Marmara 
Educational Institutions. How long have you provide the 
transportation services for the school? 
Hakan Orduhan: We, as Tursan, have provided 
transportation services for the kindergarten, 
primary, middle and high school students at Marmara 
Educational Institutions for three years. We are striving 
to provide the best service in heavy Istanbul traffic with 
the awareness of the great responsibility we take to 
ensure that the children and young people the architect 
of the future continue their education. 
Engin Aksu: I would like to thank you for the 
interview.

İşte bu konu bile bizim şirketimizde bellidir. Buna yedekleme 
sistemi denir. Bizler bu şekilde işimizi daha güvenli ola-
rak devam ettiriyoruz. Zaman zaman da farklı bölümlerde 
çalışanları birbirine kaynaştırmak için yılbaşı, iş yemeği adı 
altında toplantılar düzenliyoruz.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ser-
vis araçlarında hostes bulundurmak zorunlu 

Engin Aksu: Hangi yaş gruplarında veya hangi durumlarda 
hostes zorunluluğunuz bulunuyor?
Hakan Orduhan: Yasada servis araçlarında 22 ile 50 yaşları 
arasında, lise mezunu hostes olması zorunluluğu bulunu-
yor. Ancak biz lise mezunu yaklaşımını yıllardır çok yanlış 
buluyoruz ve bunla ilgili yönetmeliğin de değişmesi ile ilgili 
sektör olarak çok mücadele 
ettik. Türkiye’de bürokrasi 
biraz ağır çalışıyor, dola-
yısıyla bu maddeyi değiş-
tiremedik çünkü hosteslik 
mesleği aslında genç anne-
lerin veya anne adaylarının 
çok güzel yapacağı bir iş. 
Hosteslik yapabilmek için 
lise mezunu şartı yerine 
“Konuyla ilgili mesleki ye-
terlilik eğitimi almış kişiler 
bu işi yapabilir.” denmesin-
den yanayız. Servis araçla-
rında hostes bulundurma 
zorunluluğu anaokulu, ilko-
kul birinci kademedeki (1-4 
sınıflar) ve ortaokul ikinci 
kademedeki (5-8 sınıflar) 
öğrenciler için geçerli. Lise 
eğitimine devam eden öğ-
rencilerin taşındığı servis-
lerde hostes bulundurmak 
zorunlu değil. Ancak küçük 
ve büyük öğrencilerin 
birlikte taşındığı araçlarda 
doğal olarak hostes oluyor. 
Bu tür durumlarda hostes-
lerin taşıdıkları sorumluluk 
tamamen küçük çocuklarla 
ilgili.
Engin Aksu: Marmara Eğitim Kurumları’nda eğitim gören 
öğrencilerin taşımasını da Tursan olarak sizin firmanız 
sağlıyor. Peki, bu taşımacılığı ne zamandan beri yapıyorsu-
nuz?
Hakan Orduhan: Marmara Eğitim Kurumları’nda eğitim 
öğretime devam eden anaokulu, ilk ve ortaokul ile lise 
öğrencilerinin taşıma görevini Tursan olarak üç yıldır yap-
maktayız. Geleceğin sahibi çocukların ve gençlerin kesin-
tisiz eğitim öğretime devam etmeleri için yoğun İstanbul 
trafiğinde, aldığımız büyük sorumluluğun bilinciyle elimiz-
den gelen en iyi hizmeti vermek için gayret ediyoruz.
Engin Aksu: Yoğun iş temponuz içinde benimle bu röportajı 
yaptığınız için size bir kez daha teşekkür ediyorum.
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Röportaj / Interviwer: Şadan Alptekin

We have interviewed 
with Gülçin Yazıcı  
Bilal, who completed 

university education 
successfully after graduating 
from Marmara College and 
works in one of the globally 
known company in Norway, on 
education and business life. 

Şadan Alptekin: Dear Gülçin, you graduated from 
Marmara College in 2003. You went to Germany for 
master’s degree after graduating from university. You 
have lived in Norway for nearly two year. What do you 
do in Norway now? 

Gülçin Yazıcı Bilal: Dear, Mrs. Alptekin. Graduating 
from Marmara College, I studied Mechanical 
Engineering in Sakarya University. As I graduated 
from the university, I went to Germany for master’s 
degree on “Management Techniques”, “Engineering 
Department”. When I completed the education in 
Germany, I came back Turkey and started working 
in an elevator company. Then I got married and two 
years ago I moved to Norway due to my husband’s 
work. Here, I work as a mechanical engineer in a local 
Norwegian elevator company. The company is the 
distributor of a Spanish elevator company at the same 
time. I carry out project drawing and prepare business 
plans in elevator projects department in the company. 

Şadan Alptekin: At the beginning of the interview 
you have mentioned that you worked in an elevator 
company in İstanbul before moving to Norway. What 
was the name of the company and what was the 
department you worked for? 

Gülçin Yazıcı Bilal: As I completed the master’s 

Marmara Koleji’nden 
mezun olduktan sonra 
üniversite eğitimini 

başarıyla tamamlayan ve şu 
anda Norveç’te dünyanın sayılı 
firmalarından birinde çalışan 
Gülçin Yazıcı Bilal ile eğitim 
ve iş hayatı üzerine bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

Şadan Alptekin: Sevgili Gülçin, merhaba. Marmara 
Koleji’nden 2003 yılında mezun oldun. Üniversite eği-
timinden sonra yükseklisans eğitimi için Almanya’ya 
gittin. Yaklaşık iki yıldır da Norveç’te yaşıyorsun. Şu 
anda Norveç’te hangi işte çalışıyorsun?

Gülçin Yazıcı Bilal: Şadan Hocam, merhaba. Ben 
Marmara Koleji’nden mezun olduktan sonra Sakarya 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nü bitirdim. 
Buradan da mezun olunca Almanya’da “Yönetim Tek-
nikleri” dalında yine “Mühendislik Bölümü” adı altında 
yükseklisans yaptım. Eğitimimi tamamlayınca Türkiye’ye 
döndüm ve burada bir asansör firmasında işe başladım. 
İki sene önce evlenince eşimin işi dolayısıyla Norveç’e 
geldim. Burada da makine mühendisi olarak lokal bir 
Norveç asansör firmasında çalışıyorum. Bu firma aynı 
zamanda İspanyol bir asansör firmasının distribütör-
lüğünü de yapıyor. Ben firmada asansör projelendirme 
kısmında proje çizimleri yapıyor ve iş planı hazırlıyorum.

Şadan Alptekin: Söyleşimizin başında Norveç’e gel-
meden önce İstanbul’da da bir asansör firmasında 
çalıştığını söyledin? Bu hangi firmaydı ve işte hangi 
alanda çalışıyordun?

Gülçin Yazıcı Bilal: Yükseklisansımı bitirip Türkiye’ye 
dönünce “Kone Asansör ve Yürüyen Merdiven” firma-
sında işe başladım. Burada tasarımdan başlayarak, 

“Marmaralı 
olmanın bana 
sağladığı en 
büyük avantaj 
mezun olunca çok 
rahat İngilizce 
konuşabiliyor 
olmamdı.”

“The greatest 
advantage 
of being a 
Marmarian 
was that I could 
speak English 
fluently when I 
graduated.”

IT’S A PRIVILEGE OF BEING A MARMARIAN 

MARMARALI OLMAK 
BİR AYRICALIKTIR
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imalat ve montaj aşamasına, montajdan bakım ve mo-
dernizasyon aşamasına kadar her adımda müşterile-
rine destek veren bu firmada yaklaşık beş yıl “Teknik 
Destek Mühendisi” olarak görev yaptım.

Şadan Alptekin: Kone; asansör, yürüyen merdivenler 
ve yollar için yaratıcı ve eko-etkin çözümler sunmakta 
olan bir firma. Meslek hayatına böyle büyük bir kuru-
luşla başlamak büyük bir şans olsa gerek.

Gülçin Yazıcı Bilal: Kone’de çalışmak benim için ger-
çekten büyük bir avantaj oldu. Çünkü çok büyük ve 
alanında dünyada ilk 4’te yer alan global bir şirket. Şu 
anda çalıştığım firmaya girmemde de çok büyük etkisi 
olduğunu söyleyebilirim.

Şadan Alptekin: Peki, bu işi yapabilmek için nasıl bir 
yol izledin?

Gülçin Yazıcı Bilal: Ben daha lise yıllarımda hedefimi 
belirlemiştim. Babam da bu alanda çalıştığı için beni 
nelerin beklediğini az çok biliyordum. O nedenle mü-
hendis olabilmek için liseden başlayarak çok çalışmam 
gerekiyordu. Ben de öyle yapmaya çalıştım. Üniversitede 
Mühendislik Fakültesi’nden mezun olunca yükseklisan-
sımı yurt dışında yapmak da bana birçok fırsat sağladı. 
Bu sayede global şirketlerde çalışma fırsatı buldum.

Şadan Alptekin: Ortaokul ve lise yılların, Marmara 
Eğitim Kurumları çatısı altında geçti. O günlere dair 
neler hatırlıyorsun? Senin için Marmaralı olmanın 
ayrıcalığı nedir?

Gülçin Yazıcı Bilal: Ben 6. sınıftan itibaren Marmaralıyım. 
Hayatımın çok önemli ve büyük bir kısmı orada geçti. Tüm 
öğretmenlerim ve arkadaşlarımla aile gibi bir ortamda 

degree and came back Turkey, I started working 
at “Kone Elevator and Escalators”. I worked as a 
Technical Support Engineer for about five years in this 
company which supports its customers from design to 
manufacturing and assembly phase, from assembly to 
maintenance and modernization.

Şadan Alptekin: Kone is a company that provides 
creative and eco-active solutions for elevator, 
escalators and roads. It might be a great chance to 
start your professional life in such a great institution. 

Gülçin Yazıcı Bilal: Working at Kone was a great 
advantage for me. Because it is a big and global 
company ranked in the first four across the world. I can 
confess that it has a huge impact on starting working in 
the company in Norway. 

Şadan Alptekin: Well, what kind of education did you 
have in order to the job? 

Gülçin Yazıcı Bilal: I had already set my target in my high 
school years. I knew little about what I would encounter 
with as my father worked in this field. For that reason, I 
had to study hard to become an engineer starting from 
those years. I studied hard. When I graduated from the 
Faculty of Engineering, I went to abroad to study, which 
created many opportunities for me. Therefore, I had the 
opportunity to work at global companies.

Şadan Alptekin: You were in Marmara Educational 
Institutions during the middle and high school years. 
What do you remember about those days? What is the 
privilege of being a Marmarian for you? 

Gülçin Yazıcı Bilal: I am a Marmarian starting from the 6th 



32 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 17 / TEMMUZ 2017

eğitim gördüm. Müdürümüz Mehmet Alkan Bey şu anda 
olduğu gibi o zaman da her birimizle tek tek ilgileniyordu. 
Kendisine sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür edi-
yorum. Bunun dışında Marmaralı olmanın bana sağladığı 
en büyük avantaj mezun olunca çok rahat İngilizce ko-
nuşabiliyor olmamdı. O dönem farklı okullardan mezun 
olan öğrencilerle aramızdaki farkı şimdi bile çok rahat 
görebiliyorum. Tabii ki diğer derslerde de çok iyi eğitim 
verdikleri ortada. Fakat tüm dersleri İngilizce olarak 
okumak bizlere çok büyük avantaj sağladı. Kendimi her 
ortamda çok rahat hissetmemi, yurtdışında bile olsam 
kendime, eğitimime güvenmemi sağladı. Emeği geçen 
tüm öğretmenlerimi bugün özlem-
le anıyorum.  

Şadan Alptekin: Sevgili Gülçin, 
şu anda üniversite eğimine 
adım atmak üzere olan genç-
lere, aynı süreci yaşamış bir 
büyük olarak neler önerirsin? 
Gelecekte başarılı olabilmeleri 
için nasıl bir yol izlemeliler?

Gülçin Yazıcı Bilal: Okul hayatı bo-
yunca düzenli çalışıp iyi bir öğrencilik 
geçirerek, iş hayatında karşımıza bu 
eğitimlerimiz ve çalışmalarımız sayesinde çıkacak fırsatları 
değerlendirerek, emeğimizin karşılığını alarak, sonrasında 
keyfini çok rahat sürebiliriz. Tabii ki iş hayatında da sürekli 
kendimizi geliştirmeye açık olmalıyız. O nedenle gençlerin 
ellerinden geleni şu an yapmaları bence çok önemli. Ben, ai-
lemin desteği ile dünyanın çoğu yerinde bana iş imkanı suna-

bilecek bir eğitim aldım. 
Şu an onun avantajını 
yaşıyorum. Eğer benim 
gibi hem gezmeyi hem de 
çalışmayı seven arkadaş-
larımız varsa, hedeflerini 
ona göre belirleyebilirler. 
Az önce de söylediğim 
gibi Marmara Koleji te-
mel derslerimizin yanın-
da zaten dil alanında çok 
iyi bir eğitim veriyor. En 
az iki dil bilerek mezun 
olmak çalışma hayatına 
atılacak tüm arkadaşla-
rımıza büyük bir avantaj 
sağlayacaktır.

Şadan Alptekin: Son olarak Norveç’ten İstanbul’da 
yaşayan sevdiklerinize Avaz Dergisi aracılığıyla neler 
söylemek istersin?

Gülçin Yazıcı Bilal: İstanbul’u dünyanın neresinde olur-
sam olayım ailemin olduğu yer olduğu için her zaman 
çok özlüyorum. Yurt dışı bana ne kadar avantaj sunsa da 
yalnızca geçici bir süre burada çalışma hayatıma devam 
etmek istiyorum. Burada sürekli kalmak gibi bir düşün-
cem yok. Biraz klişe olacak ama yurt dışında çalışma 
gibi bir düşünceniz varsa birtakım deneyimler edindikten 
sonra ülkemize dönüp kendi ülkemiz için çalışmamız 
gerektiğine inananlardanım. Üniversite eğitimine adım 
atacak olan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Şadan Alptekin: Sevgili Gülçin, bu güzel söyleşi için 
sana çok teşekkür ediyorum. Başarıların daim olsun.

grade. I spent most important days of my life in Marmara. 
I studied in a family-like environment with my teachers 
and friends. The school Principal Mehmet Alkan took care 
of us one by one just like today. I would like to thank him 
through this interview. Besides, the greatest advantage of 
being a Marmarian was that I could speak English fluently 
when I graduated. I can see the difference between us 
and the students who graduated from different schools 
even now. Of course, they are also very good at providing 
education in other courses. But studying all the courses 
in English provided us a great advantage. It helped me to 
feel myself comfortable in every environment; I had self-

confidence even abroad. I want to 
thank longingly all my teachers 
who supported my education

Şadan Alptekin: Dear Gülçin, 
what would you like to suggest 
the students who are about to 
start university education as 
a person who experienced the 
same process? What should the 
young people do in order to be 
successful in the future? 

Gülçin Yazıcı Bilal: We can work 
very comfortably if we study regularly during school life 
and evaluate the opportunities that we encounter with 
through our education and studies. Of course we have 
to be open to develop ourselves in business life. For 
that reason, I think it is very important for young people 
to do their best right now. I have had an education, 
with the support of my family, which provides me job 
opportunities in many parts of the world. Right now I 
take the advantage of this. If they like travelling and 
working like me, they can set their goals accordingly. 
Graduating with the proficiency of two languages at least 
shall provide great advantage to the ones who will start 
business life. 

Şadan Alptekin: Finally, what would you like to tell 
your beloved ones living in İstanbul via the journal 
Avaz? 

Gülçin Yazıcı Bilal: No matter where I am I always miss 
İstanbul as it is a place where my family lives. I would 
like to work here only for a temporary period of time, no 
matter how advantageous it is. I am not thinking staying 
here forever. I might sound cliché, but I am a person who 
believes that after working abroad for a while and get 
experienced we should come back Turkey to work for 
our country. I wish success all young fellows who are 
about to start university education. 

Şadan Alptekin: Dear Gülçin, I would like to thank 
you for this pleasant conversation. I wished you a 
continued success. 
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Röportaj / Interviwer: Berk Uçku

DO NOT UNDERESTIMATE ELEVATOR ACCIDENTS

The closed boxes’ which are not maintained regularly 
pose risk for our lives in case of a failure. 

I felt uneasy about that the elevator accident happened in Kocaeli; there 
were 7 students in the elevator. Fortunately, the students in the elevator 
falling from the 9th floor escaped uninjured.  As I was thinking “Could 
anyone be as lucky as they were?’’ I remembered the elevator disaster 
in Mecidiyeköy three years ago. The elevator of the construction on the 
field of Ali Sami Yen Stadium which was demolished crashed from 32nd 
floor; and 10 workers died in the incident. These closed boxes, which 
make our lives easier, could sometimes pose great danger. What are 
the measures that should be taken and what should be done to prevent 
the elevator accidents? Every day, who knows how many people are 
using elevators, knowing or not knowing the dangers they are getting 
through? In order to find the answers for these questions I would like 
to interview with my grandfather Cengiz Uz who works as an Expert 
Engineer in one of the most well-known elevator companies in Turkey. 
It turns into an interesting conversation when Cengiz Uz is telling the 
ways for protecting from the elevator disasters. 

Berk Uçku: As far as the accident in Kocaeli is 
concerned, what could be the reason for the accident 
that the students experienced? 

Cengiz Uz: For sure, 
it is required to see 
the expert report, but 
according to my initial 
observations I could day 
that the instructions 
were not followed. In 
this case, it seemed 
that the elevator 
was overloaded as 
descending. Actually 
most of the elevator 
accidents happen 
due to this reason. 
Sometimes we overload 
the elevator thinking 
that ‘we would fit in’. 
First of all, it is required 
to pay attention to 
the instructions in 
elevators. All elevators 
contain information in 
relation to the loading 
capacity. If there is a 
“for 4 person” sign in 
the elevator, 5 people 
should not get on. 
This might pose life-
threatening danger, 

especially in the elevators descending. Possibly the 
fact that 7 people got on the elevator in Kocaeli posed 
such a risk. So there might have been a shift in the 
elevator. Those who were in the elevator was luck 
that it was a free fall in. If the rope was broken due to 
overloading, the result would be disastrous.

ASANSÖR ARIZALARINI 
HAFİFE ALMAYIN

Düzenli bakımları yapılmayan ‘kapalı kutular’ arıza 
halinde hayatımız için büyük risk oluşturuyor.
Kocaeli’nde geçtiğimiz günlerde 7 öğrencinin içinde bulunduğu 
asansörün düşmesi beni oldukça tedirgin etti. Büyük bir şans 
eseri öğrenci arkadaşlarım, 9 kat düşen asansörden burunları bile 
kanamadan kurtuldular. “Herkes onlar kadar şanslı olabilir mi?” 
diye düşünürken üç yıl önce Mecidiyeköy’de yaşanan asansör faciası 
aklıma geldi. Mecidiyeköy’de yıkılan Ali Sami Yen Stadı’nın arazisine 
yapılan inşaatın asansörü 32. kattan zemine çakılmış, olayda 10 
işçi hayatını kaybetmişti. Hayatımızı böylesine kolaylaştıran bu 
kapalı kutular bazen nasıl da büyük bir tehlike oluşturabiliyordu. 
Asansör kazalarından korunmak için neler yapılmalı, nasıl tedbirler 
alınmalıydı? Her gün kim bilir kaç milyon insan asansör kullanıyor, 
bilerek ya da bilmeyerek ne gibi tehlikeler atlatıyorlardı? Bu soruların 
cevaplarını bulabilmek için Türkiye’nin en ünlü asansör firmalarından 
birinde Uzman Mühendis olarak görev yapan dedem Cengiz Uz’la 
bir röportaj yapmak istedim. Cengiz Uz, asansör facialarından 
korunmanın yollarını anlatırken ortaya çok ilginç bir sohbet çıktı.

Berk Uçku: Kocaeli’ndeki olaya bakarsak, öğrenci 
arkadaşlarımızın yaşadığı kazanın nedeni sizce ne 
olabilir?

Cengiz Uz: Tabii ki olayla 
ilgili öncelikle bilirkişi 
raporunu incelemek 
lazım ancak ilk izlenim-
lerime göre kullanma 
talimatına uyulmamış 
olduğunu söyleyebilirim. 
Bu olayda asansörün 
aşağı inme hareketi sı-
rasında aşırı yüklenme 
olmuş gibi görünüyor. 
Zaten asansör kaza-
larının birçoğu da bu 
nedenden kaynaklanı-
yor. Bazen “biz sığarız” 
düşüncesiyle asansörün 
taşıma gücünden faz-
la yükleme yapıyoruz. 
Öncelikle asansörlerin 
içindeki kullanma tali-
matına dikkat edilmesi 
gerekiyor. Tüm asan-
sörlerde taşıma gücüne 
ilişkin bilgiler yer al-
maktadır. Eğer asan-
sörde “4 kişiliktir” yazısı 
varsa kesinlikle 5 kişi 
binmemelidir. Bu du-
rum özellikle aşağı inen 
asansörlerde hayati tehlike oluşturabilir. Büyük ihti-
malle Kocaeli’ndeki asansörde de 7 kişinin bulunma-
sı böyle bir risk oluşturdu. Yani asansörde bir kayma 
söz konusu olmuş olabilir. Asansörde serbest düşme 
olduğu için içindekiler şanslıydı. Eğer aşırı yüklenme 
sonucu halat kopsaydı sonuç facia olurdu. 
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Berk Uçku: Sometimes I witness that little children 
get on the elevators by themselves. What would you 
like to tell about this? 

Cengiz Uz: I think it is not appropriate that the children 
under the age of 8 get on the elevators without parents. 
The parents have the greatest responsibility here. 
Elevator is a mechanism indeed, it might pose life-
threatening danger if not used correctly

Berk Uçku: What should we pay attention as getting 
on elevator?

Cengiz Uz: Although it seems like quite simple, the 
rules for getting on elevator are very important. You 
should definitely be sure that you see the elevator cage 
in the channel in the floor where you are. Then you get 
on the elevator. You should not try to get in the elevator 
the cage of which is not in the floor. In such cases 
you should inform the building manager. You should 
not press the button before the doors are closed. 

Another important issue that you should pay attention 
that scarfs, neckerchiefs or coats are not squeezed 
between the doors. 

Berk Uçku: As a Control Engineer, what are the most 
common accidents you encounter with? 

Cengiz Uz: In Turkey most common elevator accidents 
are crashes to the floor. Many of these accidents result 
in injuries or deaths. As I said before, the instructions 
must be followed. 

Berk Uçku: Do you think that the elevator controls are 
performed efficiently in Turkey? 

Cengiz Uz: Now elevator is an indispensable part of 
a construction or architecture. It is highly important 
in terms of safety of human life and property. The 
elevators should be installed and controlled in 

Berk Uçku: Zaman zaman ben de küçük yaştaki çocuk-
ların tek başına asansöre bindiklerini görüyorum, bu 
konuda neler söylemek istersiniz?

Cengiz Uz: 8 yaşından küçük çocukların yanlarında 
ebeveynleri olmadan asansöre binmelerini çok yanlış 
buluyorum. Bu konuda özellikle anne-babalara büyük 
görevler düşüyor. Asansör sonuçta bir mekanizma, 
doğru kullanılmadığında hayati risk oluşturabilir.

Berk Uçku: Asansöre binerken nelere dikkat etmeliyiz?

Cengiz Uz: Çok basit bir konu gibi görünse de asansöre 
binerken uymamız gereken kurallar çok çok önemlidir. 
Bir kere kesinlikle asansör kabinini çağırdığınız kattaki 
kanalda görmelisiniz. Ondan sonra içeri girmelisiniz. 
Tam olarak katta olmayan asansöre kesinlikle binmeye 
çalışmamalısınız. Böyle durumlarda bina yöneticisi-
ne haber vermelisiniz. Kapılar kapanmadan hareket 
düğmesine basmamalısınız. Bir de çok önemli olan bir 
durum; kaşkol, eşarp, mont gibi eşyalarınızın kapıya 
sıkışmamasına dikkat etmelisiniz. 

Berk Uçku: Kontrol Mühendisi olarak sizin en çok kar-
şılaştığınız asansör kazaları hangileridir?

Cengiz Uz: Türkiye’de asansör kazalarında en çok yere 
çakılma kazalarına rastlanılıyor. Bu kazaların birçoğu da 
yaralanma ya da ölümlerle sonuçlanıyor. Daha önce de 
söylediğim gibi kullanma talimatlarına mutlaka uyulmalı.

Berk Uçku: Türkiye’de asansör kontrolleri gerekli 
ölçümlerde yapılıyor mu? 

Cengiz Uz: Artık asansör bir inşaatın ya da bir mimarinin 
vazgeçilmez parçasıdır. İnsan can ve mal güvenliği açısın-
dan çok önemlidir. Asansörlerin inşaatların projelerine 
göre yapılması, kontrol edilmesi, yerel yönetimlerin ruh-
sat verirken bu projelerin nasıl yapıldığına dikkat etmesi 
gerekmektedir. Burada en önemli konu ise asansör kul-
lanma talimatının tamamen yerine getirilmesi, kurtarma 
ve çalıştırma kurallarına uyulmasıdır. Asansör kazası 



AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 17 / JULY 2017 / 35 

accordance with the 
construction projects. 
The local authorities 
should pay attention 
to the project types as 
giving licenses. The 
most important issue 
here is to fulfil elevator 
operating instructions 
completely and that 
to follow rescue and 
operation rules. The 
first thing that comes 
to mind when you hear 
an elevator accident 
is a rope breaking. 
In the accident 
investigations that I 
have been included as 
an expert, I saw that 
the most common 

reasons are wrong installation and deactivation of the 
speed regulator.  Sometimes we may also encounter 
with malfunctions arising from the architecture of the 
constructions. The elevator does not fall when a rope 
breaks as it is claimed, because there are four ropes 
in the elevator. A rope is strong enough to carry the 
elevator load 16 times. It is the rescue part which is the 
most important issue in the use of elevator. Because 
the elevator might break down, and people might be 
stuck in the elevator. The matter here is that there 
should be trained personnel to rescue those trapped in 
the elevator

Berk Uçku: What should be done to save a person 
stuck in the elevator?

Cengiz Uz: Let’s think that the elevator is stuck between 
two floors. It is quite simple. The building operator cuts 
off the power line. Then, s/he goes to the engine room 
to take the elevator to the nearest floor and the rescue 
operation starts. However, in Turkey it is not applied. 
Generally, the person in charge of the building opens the 
nearest door to save the person trapped in the elevator. 
The person in charge tells the trapped person that “Come 
on, come this way!”. S/he tries to catch the person by feet 
or head. Actually, this leads the severe injuries or deaths. 
According to the building bylaws, it is necessary to take 
all precautions to prevent the person in the elevator from 

getting contact with the 
outside, which is very 
important for human 
life. 

Berk Uçku: At what 
intervals should 
an elevator be 
maintained?

Cengiz Uz: In local 
governments and 
governorates 
elevators are 
inspected annually. 
These annual 
inspections are 
carried out by the Type 

duyulunca akla gelen ilk 
şey, halat kopmasıdır. 
Bilirkişi olarak gittiğim 
kaza araştırmalarında 
şimdiye kadar en çok 
montaj hatası ve hız re-
gülatörünün devre dışı 
bırakılmasıyla oluşan 
kazalar olduğunu gör-
düm. Zaman zaman da 
inşaatın mimarisinden 
kaynaklanan hatalarla 
da karşılaşabiliyoruz. 
İddia edildiği gibi halat 
koptuğu zaman asansör 
düşmez, çünkü asansör-
de bir değil tam dört tane 
halat vardır. Halatın bir 
tanesi, asansör yükünün 
16 katını taşıyacak güçte-
dir. Asansör kullanımın-
da önemli olan kurtarma konusudur. Çünkü asansör arıza 
yapabilir, insanlar asansörde kalabilir. Burada önemli 
olan asansörde bulunanları kurtarmak için esaslı ve kurs 
görmüş elemanların bulunmasıdır. 

Berk Uçku: Asansörde kalmış bir kişiyi kurtarmak 
için neler yapılmalıdır?

Cengiz Uz: Diyelim ki bir asansör herhangi bir kat arasın-
da kalmış. Bu durumda yapılacak iş gayet basittir. Binanın 
operatörü gelir, elektrik hattını keser. Makine dairesine 
çıkarak kabini en yakın kat durağına indirir ve kurtarma 
operasyonuna başlar. Fakat ülkemizde kurtarma operas-
yonu böyle yapılmıyor. Genelde apartman yetkilisi, elin-
deki yetkili anahtarla herhangi bir katın arasında kalmış 
kişiyi kurtarabilmek için en yakın yerdeki kapıyı açıyor ve 
oradan içerideki kişiye; “Hadi, bu tarafa doğru gel!” diye 
sesleniyor. Asansör içindekilerin ayaklarından ya da kafa-
sından tutmaya çalışıyor. İşte asıl yaralanmalar ve ölüm-
ler de bu gibi durumlarda oluyor. İmar yönetmenliklerine 
göre asansör içerisindeki kişinin dışarı ile temas etme-
mesi için her türlü önlemlerin alınması gerekmektedir. 
Bu durum insan hayatı için çok önemlidir.

Berk Uçku: Asansör bakım aralıkları nasıl olmalıdır?

Cengiz Uz: Yerel yönetimlerde, valiliklerde asansörlerin se-
nelik muayeneleri olur.  Bu senelik muayeneler A tipi mua-
yene kuruluşları tarafından senede bir yapılmaktadır. Eğer 
bir asansör hizmet ve-
remeyecek durumdaysa 
“kırmızı” ile işaretlenir 
ve hiçbir şekilde kullanıl-
maz. Asansör muayene-
lerinin, bina yöneticileri 
tarafından takip edilmesi 
gerekmektedir. Bakımcı 
firma her ay gelir, peri-
yodik muayenesini yapar. 

Berk Uçku: Bazı asan-
sörlerde göstergeler 
kırılıyor. Buna rağmen 
işleyiş devam ediyor. 
Bunların önemi var mı?

Cengiz Uz: Tabii ki çok 
önemlidir, diyelim ki bu-
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A inspection institutions annually. As a result of the 
inspection, if an elevator cannot provide service, it 
will be marked “red”, which means it cannot be used. 
The inspections should be monitored by the building 
managers. The maintenance company visits for 
examination every month and carried out periodical 
inspection. 

Berk Uçku: In some elevators, the signs/indicators 
are broken. Despite this, it continues its operations. Is 
it an important issue?

Cengiz Uz: Of course, it is. If the buttons are broken 
and there is a shift in the elevator, the company 
concerned shall immediately be informed. An elevator 
might never crash to the floor because of rope break 
but it poses risk due to the loosening in the ropes and 
pulleys. These technical problems only can be seen by 
maintenance. In general, all buttons, all installations, 

all components in the engine 
room must operate on time. 
 
Berk Uçku: So, how long is the 
service life of an elevator?

Cengiz Uz: There is no such thing 
like the service life of elevator. 
It depends on the durableness 
of the material. There are quite 
few problems requiring changing 
the elevator; but the components 
have certain the service life. 
Now, for instance, a-hundred-
year old elevator can operate. 
The accident risk is eliminated 
as long as maintenance is 
provided. 

Berk Uçku: Are the buildings 
in which the elevators are not 
maintained subjected to penalty?

tonlarda arıza olursa ve asansörlerde bir kayma varsa, katta 
durmuyorsa, bunlar hemen ilgili firmaya bildirilmelidir. Asansör 
belki halatı koptuğu için düşmez ama halatlarda ve kasnaklar-
daki açılmalardan dolayı her zaman risk taşır. Bu tür sorunlar 
ancak bakımlar sırasında ortaya çıkar. Genelde bütün düğmele-
rin, bütün tesisatın, makine dairesindeki bütün elemanların ve 
komponentlerin  zamanında çalışması gerekmektedir.  

 
Berk Uçku: Peki, asansörün ömrü ne kadardır?

Cengiz Uz: Asansörün ömrü diye bir şey yoktur. Malze-
menin yorulması söz konusudur.  Asansörün değişme-
sini gerektirecek sorun çok azdır ama malzemelerinin 
yani komponentlerinin belirli ömürleri vardır. Şu anda 
yüz senelik bir asansör bile çalışmaktadır. Bakımı yapıl-
dığı sürece asansörlerdeki kaza riski ortadan kalkar. 
 
Berk Uçku: Asansör bakımları yaptırılmayan binalara 
ceza veriliyor mu?

Cengiz Uz: Bakımlar yapılmadığı tak-
dirde yerel yönetimler, bunları takip 
eder. Belediye olmayan yerlerde 
valilikler, kaymakamlıklar belirli bir 
komisyon kurarlar. Bu komisyonlar-
da bir pilot bölgesi seçilir ve önce bu 
pilot bölge taranır. Burada bulunan 
asansörlerin ruhsatları kontrol edilir. 
Ruhsatsız olanların mutlaka ruhsat 
almaları gerekmektedir. Ruhsatsız 
asansör asla kullanılmamalıdır. Ruh-
sat almamış asansörlerin de mutlaka 
mühürlenmesi ve kullanıma kapatıl-
ması gerekmektedir.

Berk Uçku: Binalarda yaşayanlar, 
asansörlerin kontrollerinin yapılıp 
yapılmadığını nasıl öğrenebilirler?

Cengiz Uz: Asansörde bir sıkıntı his-
settiğinizde mutlaka yöneticilere bil-
dirmelisiniz. Asansör içlerinde bakım 
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yapan firmaların etiketleri vardır, oralardan ve yönetici-
lerden bilgi alabilirsiniz. Eğer ilgilenilmiyorsa mutlaka 
belediyeye müracaat etmelisiniz. Bu çok hassas bir 
konudur ve mutlaka üzerinde durulmalıdır. Her şahsın 
kullandığı asansör hakkında bilgi alma hakkı vardır. 
Can ve mal güvenliği açısından bu çok önemlidir. 

Berk Uçku: “Bakım yapılmıyor” ise asansör kullanıcı-
ları bu durumu nereye şikayet edebilir?

Cengiz Uz: Eskiden bu tür şikayetlerle çok karşılaşı-
yorduk ancak artık pek olmuyor. Çünkü her asansörün 
artık bir firma ile bağlantısı var. “Ben bir asansör yapa-
cağım, kendim çalıştıracağım, ruhsat da almayacağım” 
diye bir durum söz konusu olamaz.  Dolayısıyla bütün 
yöneticiler günümüzde daha bilinçlenmiştir. Böyle de 
olması gerekmektedir. Asansör arızaları hafife almaya 
gelmez, bu çok ciddi bir iştir. Çünkü hepimiz günde de-
falarca canımızı asansörlere emanet etmekteyiz.

Berk Uçku: Bu keyifli ama bir o kadar da bilgilendiri-
ci söyleşi için size Avaz okurları adına çok teşekkür 
ederim.

Cengiz Uz: The local governments follow the 
maintenances. In places where there is no municipality 
the governorates and district governorates constitute 
a specific commission. In these commissions, a testing 
ground is selected and it is scanned at first. The licenses 
of elevators here are checked. Those without a license 

must obtain 
a license. An 
unregistered 
elevator should 
never be used. 
Unlicensed 
elevators must 
also be sealed 
and they should 
not be used. 

Berk Uçku: 
How do the 
residents of 
buildings learn 
whether the 
elevators are 
controlled? 

Cengiz Uz: If you 
see any problem 
about elevators, 
you should 
immediately 
inform the 
person in 

charge of the building. There must be labels on which 
the name of the maintenance companies are written; 
you can ask for information. If you are neglected, you 
should consult to the municipality. It is highly essential 
issue, which must be handled. Everyone has the right to 
know about the elevator they use. It is highly important 
in terms of safety of life and property. 

Berk Uçku: If the elevators “are not maintained” 
where should the users consult for complaints?

Cengiz Uz: We used to face such complaints a lot but 
there is not much anymore. Because every elevator 
now has a connection with a company. There is no such 
thing as “I will build an elevator, I will operate it on my 
own and I will not get a license”. Hence, all building 
managers are more conscious nowadays. It should 
be like this. Never underestimate elevator accidents. 
Because all of us trust the elevators with our lives. 

Berk Uçku: Thank you very much for this pleasant and 
informative interview in the name of Avaz readers. 
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Röportaj / Interviwer: Boğaç Fil

THE IMPORTANCE OF SOFTWARE INDUSTRY FOR TURKEY

YAZILIM SEKTÖRÜNÜN 
TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

Bugün bir banka ATM’sinde yaptığımız bir para 
transferinin de cep telefonumuzdan gönder-
diğimiz mesajın da arkasında yazılım sektörü 

bulunuyor. Günümüzde teknolojinin temelini oluş-
turan yazılım sektörü hayatımızı kolaylaştırıyor. Biz 
de ülkemizdeki yazılım sektörünün geleceği ile ilgili 
merak ettiğimiz soruları Yazılım Sanayicileri Derneği 
Kurucu Üyesi ve Eski Başkanı Fethi Demir’e sorduk.

Boğaç Fil: Merhaba. Öncelik-
le bu röportajı benimle yap-
mayı kabul ettiğiniz için size 
teşekkür ederek sözlerime 
başlamak istiyorum. İlk 
olarak bize kısaca kendinizi 
tanıtır mısınız? 

Fethi Demir: 1978 yılında 
Boğaziçi Üniversitesi’nden 
mezun olduktan sonra Koç 
Grubu’na bağlı Bozkurt Men-
sucat Firması’nda çalışmaya 
başladım. O tarihten beri de 
yazılım sektöründe hem “sis-
tem analist- yazılımcı” hem 
de “şirket sahibi – girişimci” 
olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Halen Mega 
Yazılım’ın kurucu ortağıyım. Mega Yazılım; muhasebe, 
fabrika otomasyonu, e-Devlet konularında yazılımlar 
üretiyor, danışmanlık ve desteğini veriyor.

Boğaç Fil: Dünyada büyük bir hızla gelişen bilişim, sizce 
nereye doğru gitmekte?

Fethi Demir: Bilişim; teknik insanların ya da futurist 
yani gelecek bilimcilerin dahi tahmin etmekte zorlandığı 
bir ilerleme hızıyla hayatımızın içerisine giriyor. “IoT” 
denilen nesnelerin interneti artık çevremizde kullandı-
ğımız tüm araçların internete bağlanması ve akıllanma-
sını sağlıyor. Evde kullandığımız televizyonların Smart 
TV denilen yeni modellerinin internete bağlanması ve 
oradan internetin tüm özelliklerini kullanmasını örnek 
olarak verebiliriz. “M2M” denilen makinaların birbiriyle 
konuşması yöntemine örnek olarak da birçok Smart 
TV’nin cep telefonlarıyla iletişim halinde olması ve ortak 
kullanılabilmesini söyleyebiliriz. Ayrıca “AI” denilen ya-
pay zeka da tek başına önemli ve gelişen bir alan. Robot 
teknolojisini de bu teknolojileri kullanır halde düşünür-
sek, gerçekten birkaç adım sonraki gelişmeleri tahmin 
edebilmek zorlaşıyor.

Today, the software industry lies behind the 
money transfer through ATM and the SMS 
sent via phones. The software industry, the 

basis of technology, facilitates our lives. We have 
asked the questions about the future of software 
industry in Turkey to Fethi Demir the Founding 
Member and the former Chairman of Software 
Industry Association. 

Boğaç Fil: First of all, I 
would like to thank you for 
the interview. Could you 
please introduce yourself 
briefly? 

Fethi Demir: As I graduated 
from Boğaziçi University in 
1978, I started working at 
Bozkurt Mensucat Company 
under the roof of Koç Group. 
Since then, I have been 
working as the “system 
analyst- software developer” 
and the “company owner – 
entrepreneur” in software 
industry. I am co-founder of 

Mega Yazılım. Mega Yazılım is a company that develops 
software on accounting, manufacturing automation 
and e-Devlet and provides consultancy and supportive 
services. 

Boğaç Fil: What do you think about the future of 
informatics that develops rapidly? 

Fethi Demir: Informatics is becoming a part of our lives 
at such a speed that even the IT persons or futurists 
cannot imagine. Internet of things, “IoT” in short, now 
allows all devices to be connected to internet and to get 
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smart, for instance the Smart TVs. Another example is 
“M2M” which means machine to machine referring direct 
communication between devices. The communication 
between the Smart TVs and Smart phones is an example 
of “M2M”. Moreover, “AI”, which is called artificial 
intelligence, is an important and developing area by itself. 
Considering that robotics also uses the technology, it is 
getting hard to predict next steps. 

Boğaç Fil: What do you think about the software industry 
in Turkey compared to the global software industry? 
Does Turkey have any international brand on software? 

Fethi Demir: It can be said that the software industry in 
our country is at an advanced level in terms of technology, 
product quality and diversity. However, we have not yet 
created a brand or strength that appeals to the whole 
world. But we have high brand recognition in the nearby 
geographies, such as the Middle East and Azerbaijan-

Russia region 
where we export 
software. 

Boğaç Fil: Do you 
think that there 
are obstacles to 
the development 
of informatics in 
Turkey? If there 
are, what are 
they? 

Fethi Demir: I do 
not want to name 
them as obstacles, 
but we have some 

problems. First of all, as I mentioned previously we 
should create international brands appealing world. 
The reasons of why we haven’t created yet should be 
found out and solved. The other problem is the lack 
of well-versed personnel. What I mean is that the 
engineers of technicians graduating from universities 
are not provided with the education on the technologies 
used in the software industry. 

Boğaç Fil: You have engaged in the industry for many 
years and you are one of the founding members of 
Software Industry Association. Could you please tell 
us about the purpose and works of the association? 

Fethi Demir: We founded the Software Industry 
Association in early 1990s when the informatics was in 
infancy. For sure, the main purpose was to carry out 
works that ensured the progress and development of the 
software industry. There were very important projects 
carried out indeed. We worked for the preparation 
and enactment of the Law of Intellectual Property 
Rights that grants the protection of software legally; 
and we achieved. “Teknopark Law” was enacted as 
a result of the works carried out for the subvention 
and encouragement of the software industry by the 
government. Following the Law, universities opened 

Boğaç Fil: Dünyadaki yazılım sektörünü baz alırsak Türki-
ye’deki yazılım sektörü hakkında neler söylersiniz? Türki-
ye olarak uluslararası marka bir yazılımımız var mı?

Fethi Demir: Ülkemizde yazılım sektörünün teknoloji, ürün 
kalitesi ve çeşitliliği açısından ileri bir seviyede olduğunu 
söyleyebiliriz. Henüz tüm dünyaya hitap edecek büyüklükte 
bir marka veya güç oluşturmuş durumda değiliz. Fakat Orta 
Doğu ve Azerbaycan-Rusya bölgesi gibi yakın coğrafyamız-
da yazılım ihracatı ve marka bilinirliğimiz yüksek.

Boğaç Fil: Türkiye’de bilişim sektörünün önünde şu anda 
sizce engel veya engeller var mı? Varsa bunların neler 
olduğunu sizden öğrenebilir miyiz?

Fethi Demir: Engel demeyelim tabii ama birtakım sorun-
larımız var. Öncelikle bir önceki soruyu cevaplarken söz 
ettiğim gibi bizim de tüm dünyaya hitap edecek uluslararası 
markalar oluşturmamız lazım. Bunun nedenlerinin bulu-
nup, desteklenerek 
çözülmesi gerekir. 
Diğer bir soru-
numuz ise bilgili 
eleman eksikliği. 
Bundan kastetmeye 
çalıştığım; üniver-
sitelerden mezun 
olan mühendis veya 
teknik elemanların, 
yazılım sektöründe 
kullanılan teknolo-
jileri bilerek yetişti-
rilmemesi.

Boğaç Fil: Siz uzun 
yıllardan beri sek-
törün içindesiniz ve Yazılım Sanayicileri Derneği’nin kuru-
cu üyeleri arasındasınız. Bu derneğin kuruluş amacından 
ve çalışmalarından da söz eder misiniz?

Fethi Demir: Biz Yazılım Sanayicileri Derneği’ni 1990’lı 
yılların başında, bilişim sektörü daha yeni başlamış veya 
emekleme dönemindeyken kurduk. Tabii ki ana amacımız 
yazılım sektörünün her yönde büyümesi ve gelişmesini 
sağlayacak çalışmalar yapmaktı. Bu konuda çok önemli 
çalışmalar da yapıldı. Yazılımların yasal olarak korunma-
sını sağlayan, o yıllarda henüz ortada olmayan, Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu’nun hazırlanması ve yasalaşması 
için yoğun faaliyetler gösterdik ve bu yasa çıktı. Yazılım 
sektörünün devlet tarafında teşviki ve desteklenmesi için 
gösterilen faaliyetler sonucu “Teknopark Yasası” çıktı ve 
üniversiteler çok sayıda teknopark açtılar. Yazılım ihracatı, 
e-Devlet dönüşümü, devlet kurumlarının yazılım sektörüne 
öncelik tanıması çalışmaları gibi birçok faaliyette bulundu 
ve çalışmalarına halen devam ediyor.

Boğaç Fil: Devletten yazılım ile ilgili beklentileriniz neler-
dir? 

Fethi Demir: Devletin yazılım sektörüne teşviki ve destek-
leri vardır ve bunlar yeterli sayılabilir. Bence bugün önemli 
olan “uluslararası marka” yaratmada devletin destek ver-
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many techno parks. It 
conducts many projects 
including software export, 
e-Devlet transformation etc. 

Boğaç Fil: What are your 
expectations in relation to 
the software from the state? 

Fethi Demir: The state 
subsidizes and supports the 
software industry; and these 
are sufficient. I think the 
most important thing here 
is the support from the state 
to create an “international 

brand”. The image of Turkey as a strong country in 
terms of software production and services needs to 
be strengthened within the activities of Turkish brands 
abroad.

Boğaç Fil: While the number of computer engineers 
is increasing recently, what is the chance of the young 
people graduating from “Computer Technologies and 
Programming” to find a job? In other words can anyone 
who graduates from the department find job easily? 

Fethi Demir: There is definitely a need for intermediate 
staff - technical staff in the industry besides engineers. 
If young people make efforts and work to learn and 
progress besides the school education, they will not 
encounter any obstacles to find a job or to be successful 
in business life.

Boğaç Fil: What are the qualifications to be a 
successful software developer?  

Fethi Demir:  Anyone who will work in the software 
industry must be curious and hardworking. Now, I 
cannot remember the name but a scientist said; “When 
I announce the innovation that I discovered as a result of 
my works, they tell that I am smart, of course I could do. 
I work day and night for the discovery; they are unfair to 
my efforts. They should call me hardworking instead of 
smart; because I am. “

Boğaç Fil: Do you think that there are differences 
between Turkey and abroad in terms of software 
education? 

Fethi Demir: I think 
there is no difference; 
even I prefer the 
ones who are 
educated in Turkey 
for recruitment. 
Because I do not 
know much about the 
content and quality of 
education in foreign 
countries. 

mesidir. Yurt dışındaki Türkiye 
markası faaliyetleri içerisinde, 
Türkiye’nin yazılım üretimi ve 
servisleri konusunda da güçlü 
bir ülke olduğu imajının güç-
lendirilmesi gerekiyor.

Boğaç Fil: Günümüzde bilgi-
sayar mühendislerinin sayısı 
bir hayli artmışken sizce “Bil-
gisayar Teknolojileri ve Prog-
ramlama” bölümü mezunla-
rının iş bulma olasılığı nedir? 
Yani bu bölümden mezun olan 
biri rahatlıkla iş bulabilir mi?

Fethi Demir: Sektörde kesinlikle mühendislerle birlikte ara 
eleman – teknik eleman ihtiyacı da var. Eğer gençler okul 
eğitiminin yanında öğrenmek ve kendini yetiştirmek için 
gayret gösterip çalışmalar yaparlarsa, iş bulmak veya iş 
hayatında başarılı olmak için hiçbir engelle karşılaşmazlar.

Boğaç Fil: İyi bir yazılımcıda olması gereken özelikler 
nelerdir?

Fethi Demir: Yazılım sektöründe çalışacak kişi öncelikle 
meraklı ve çalışkan olacak. Şu anda ismini hatırlayamadı-
ğım bir bilim adamı çalışkanlık konusunda; “Ben çalışma-
larım sonucu keşfettiğim bir yeniliği açıkladığımda bana 
tabii zeki adam yapar diye açıklama yapıyorlar. Ben o keşfi 
yapmak için gece gündüz çalışıyorum, emeğime haksızlık 
ediyorlar. Bana zeki değil çalışkan demeleri lazım, çünkü 
öyleyim.” diye bir açıklama yapmıştı.

Boğaç Fil: Türkiye ile yurt dışındaki eğitim arasında yazı-
lım konusunda bir fark var mı sizce?

Fethi Demir: Bence hiç fark yok, hatta ben işe eleman 
alırken yurt içi eğitim almış kişileri tercih ederim. Çünkü 
yurt dışı eğitimlerin içerik ve kalitesini bilemem ve emin 
olamam.  

Boğaç Fil: Bilişim endüstrisinde çalışmak isteyenler nasıl 
bir hedef belirlemelidirler?

Fethi Demir: Türkiye’deki yazılım firmalarının çoğunlukla 
hangi teknolojileri kullandıklarını öğrenip ona göre eğitim 
yönlerini belirlemeleri lazım. Yani hangi programlama 
dilleri ve teknolojileri daha yaygın kullanılıyorsa ona yönel-
melerinde fayda var. 
Diyelim ki çok meraklı 
biri robot teknolojisini 
donanım ve yazılım 
olarak çok iyi öğrendi. 
Bu çok güzel bir gay-
ret ama ülkemizde ro-
bot teknolojisi yok ya 
da yok denilecek ka-
dar az. Yaygın olarak 
kullanılan teknoloji-
lere yönelmek derken 
bunu kastediyorum.
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Boğaç Fil: What should be the targets that those who 
want to work in informatics industry set? 

Fethi Demir: They should learn about the technologies 
used mostly by the software companies in Turkey, and 
then they draw a road map for their education. I mean 
focusing of the most common programming languages 
and technologies is important. For instance a person 
who has interest has learnt robotics very well both in 
terms of hardware and software. This is an effort need 
to be appreciated but there is no robotics in Turkey, little 
if any. This is what I meant by saying focusing of the 
common technologies 

Boğaç Fil: Finally, what would you suggest the people 
who work in informatics industry or who want to build 
a career in the sector? 

Fethi Demir: Informatics includes the cutting edge 
technology and develops very fast, which 
means what you already know becomes 
old information soon. You need to learn 
new things as fast as possible. You need 
to be in a cycle of continuous searching, 
learning and working. Those who cannot 
dare to be involved in the intensive tempo 
should not make career plans on the 
industry; because they won’t be successful. 
Of course it is not necessary that every 
person studying on software engineering 
will code; the industry needs the sales 
engineers. The young people should take 
into consideration their capacities and then 
decide on their career plans. 

Boğaç Fil: Mr. Demir, I hope that 
your suggestions will help the ones 
planning to work for the industry. 
Thank you very much for this pleasant 
interview.

Boğaç Fil: Son olarak bilişim alanında çalışanlara ve kari-
yer yapmak isteyenlere sektörde uzun yıllar çalışmış biri 
olarak neler önerirsiniz?

Fethi Demir: Bilişim alanı en son teknolojileri içeriyor ve 
çok süratli gelişiyor. Bunun bir başka anlamı da sahip oldu-
ğunuz bilgi çabuk eskiyor, çok çabuk yenilerini öğrenmeniz 
lazım. Sektörde sürekli bir araştırma, öğrenme ve çalışma 
döngüsü içerisinde olmanız gerekiyor. Bu yoğun koşuştur-
ma temposunu göze alamayanlar, bu sektörde kariyer planı 
yapmasınlar, çünkü başarılı olmazlar. Tabii bu yazılım mü-
hendisliği eğitimi alan herkesin sektörde illa kod yazacağı 
anlamına gelmiyor, sektörde satış mühendislerine de ihti-
yaç var. Gençlerin yapabileceklerini ve kapasitelerini düşü-
nerek ona göre kariyerlerine yön vermeleri gerekiyor.

Boğaç Fil: Fethi Bey, verdiğiniz öneriler umarız sektörde 
çalışmayı düşünenlere yön vermede yardımcı olacaktır. 
Bu güzel söyleşi için size bir kez daha teşekkür ederim.
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BIRTH METHODS SHOULD NOT BE CHOSEN 

DOĞUM ŞEKLİ 
BİR TERCİH OLMAMALI

Buse Çelik interviewed with Assoc.  
Prof. Dr. Erdin İlter, the academician at the 
Gynecology and Obstetrics Department,  

Faculty of Medicine, Maltepe University on 
“gynecological diseases and birth/delivery methods”. 

Buse Çelik: Mr. İlter, you have been working at 
Gynecology and Obstetrics Clinic, Maltepe University 
for years. It is known that there are various 
informative activities on gynecological diseases held 
in Turkey recently. Do you think that women know 
about their health well enough? 

Erdin İlter:  As a matter of fact, today the women are 
much more conscious about health compared to the 
past. After all, I have fifteen-year experience. As I 
make comparison between today and 15 years ago, it is 
definitely obvious that women are much more conscious 
about their health. However, it differs in different 
parts of the country, even of İstanbul. The more the 
literacy rate increases, the higher level of awareness 
is observed. The social awareness campaigns carried 

Buse Çelik, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 
Dalı Öğretim Görevlilerinden Doç. Dr. Erdin İlter 

ile “kadın hastalıkları ve doğum şekilleri” üzerine bir 
söyleşi gerçekleştirdi.

Buse Çelik: Erdin Bey, merhaba. Siz uzun yıllardır Mal-
tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum 
Kliniği’nde çalışıyorsunuz. Ülkemizde son yıllarda kadın 
hastalıkları konusunda çeşitli bilgilendirici etkinliklerin 
düzenlendiğini görüyoruz. Sizce kadınlar gerçekten ken-
di sağlıkları konusunda yeterli bilgiye sahipler mi?

Erdin İlter:  Aslına bakarsanız, kadınlarımız geçmiş dö-
nemlere nazaran sağlık konusunda bugün çok daha bi-
linçliler. Sonuçta 15 yıllık bir tecrübem var. 15 yıl öncesini 
düşünüyorum ve günümüzle karşılaştırıyorum; kadınlar 
kesinlikle ve kesinlikle kendi sağlıkları konusunda çok 
daha bilinçli. Ancak bu durum ülkenin farklı yerlerinde 
hatta İstanbul’un bile farklı yerlerinde değişiklik gösteri-
yor. Okuma yazma oranı arttıkça bilinçlenme değeri daha 
fazla oluyor. Bunda Sağlık Bakanlığı’nın ve birçok üniver-
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out by the Ministry of Health and many universities have 
great effects. In other word, women can express their 
complaints earlier. Therefore, it provides the opportunity 
to take measures earlier for diseases, especially for 
cancer. 

Buse Çelik: What are the most common gynecological 
diseases? What should be done to prevent the 
diseases?

Erdin İlter: The most common gynecological diseases 
are infections. In order to be protected, women should 
pay attention to hygiene. Another disease that goes 
head to head with infection is irregular vaginal bleeding. 
These two are the most common problems of women; 
but I want to add another problem which is the increase 

in the number of women 
who have difficulties in 
having a baby. 

Buse Çelik: Considering 
the fertility of woman’s 
body, is it appropriate 
to say that every woman 
needs to experience birth/
delivery and motherhood? 

Erdin İlter: Yes, it is; even 
delivering a baby once is 
not enough; women should 
experience it a few times. 
I think the problem of the 
modern age is having only 
a child. Unfortunately, 
especially the educated 
women who work have only 
one child in order to continue 
working and earn life. 
According to me this is one 
of the biggest issues of our 
time. However, it is needed to 
be fast as much as possible 
and to have children more 
than one. Today, young people 
get married and have a child 
late due to the social causes. 
As far as late marriages are 
concerned, having a child is 
getting harder. The majority 
of women want to be mother 

between 35 and 40. However, the best time for a woman’s 
fertility is her 20s. It’s better to have baby in a short time 
after getting married. I think a woman should experience 
motherhood in earlier ages. 

Buse Çelik: What is the way you follow to treat the 
patients who cannot get pregnant naturally but 
longing for motherhood? I think now it is much easier 
to have in vitro fertilization which was an expensive 
treatment method in the past. 

Erdin İlter: Yes, you are absolutely right but the first 
choice, of course, is not in vitro fertilization. We first 

sitenin yapmış olduğu sosyal bilinçlendirme kampanyaları 
etkili. Yani artık kadınlar şikayetlerini daha erken dile ge-
tirebiliyor. Bunun için de hastalıklarda, özellikle de kanser 
hastalıklarında daha erken önlem alabiliyoruz.

Buse Çelik: Günümüzde görülen en yaygın kadın hasta-
lıkları nelerdir? Bu hastalıklardan korunmak için neler 
yapılmalıdır?

Erdin İlter: En sık görülen kadın hastalığı enfeksiyonlar-
dır. Korunma yolu olarak da tabii ki hijyene dikkat etmek 
gerekiyor. Bunun dışında enfeksiyonla hemen hemen başa 
baş giden bir diğer hastalık da düzensiz kanamalardır. 
Kadınlarda çok sık görülen iki problem bu, ancak burada 
bir açıklamada daha bulunmak istiyorum; o da günümüz-
de çocuk  sahibi olmakta zorluk çeken kadın sayısındaki 
yükseliş.

Buse Çelik: Kadın vücudu-
nun doğurabilme kapasite-
sine sahip olduğunu hesaba 
katarsak her kadının doğum 
ve anne olma tecrübesini 
yaşaması gerektiğini söyle-
yebilir miyiz?

Erdin İlter: Söyleyebiliriz, 
hatta tek sefer yetmez hem 
de birkaç sefer bu tecrübeyi 
yaşaması gerekiyor kadın-
ların. Gerçekten çağın has-
talığı tek çocuk sahibi olmak 
diyebiliriz. Şu anda maalesef 
özellikle okumuş kesim hele 
anne çalışıyorsa, genellikle 
işe çabuk dönmek, hayata 
çabuk tutunmak için tek 
çocuk doğuruyor. Bence gü-
nümüzün en büyük problem-
lerden bir tanesi de bu konu. 
Oysa mümkün olduğunca 
erken davranılmalı ve birden 
fazla çocuk sahibi olunmalı. 
Sosyal sebepler nedeniyle 
gençler hem geç evleniyor-
lar hem de geç çocuk sahibi 
oluyorlar. Geç evliliklerde 
de çocuk sahibi olmakta 
zorluk yaşanıyor. Kadınların 
çoğunluğu 35-40 yaşında 
anne olmak istiyor. Bir kadının doğurganlığın en iyi oldu-
ğu zaman ise 20’li yaşlardır. Evlendikten sonra kısa bir 
zaman içinde çocuk sahibi olmak daha doğru. Bence bir 
kadın anneliği daha erken yaşlarda tatmalı.

Buse Çelik: Size başvuran ancak normal yolla hamile 
kalamayan ve annelik özlemi çeken hastalarınız ile hangi 
yolu izliyorsunuz? Eskiden çok pahalı olan tüp bebek 
tedavisi sanırım günümüzde daha kolay uygulanabiliyor.

Erdin İlter: Evet, kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz 
ama ilk tercih tüp bebek değil tabii ki. Bizler ilk önce 
problemin annede mi yoksa babada mı olduğunu araş-
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examine both parents to determine the source of the 
problem. Selecting a way to follow, we progress step 
by step. The top step is in vitro fertilization. In other 
words, the treatment methods in the lower steps are 
tried at first; because they are also cost-effective. 
For instance, vaccination is one of them. Today, the 
cost of in vitro fertilization varies depending on the 
place but it is about 5 thousand Turkish Liras. In 
past IVF treatment was around 15 thousand Turkish 

Liras; there still might 
be hospitals asking the 
price but compared to 
the past I can say that it 
is cheaper. 

Buse Çelik: I suppose 
that the rate of 
caesarean delivery 
dating back 1900s in 
Turkey is decreasing 
now. What are the 
advantages of vaginal 
delivery for both 
mother and baby 
compared to caesarean 
delivery? 

Erdin İlter: Actually, 
we should not make a 
comparison between 
vaginal delivery and 
caesarean delivery. 
Vaginal delivery and 
caesarean delivery are 
like apples and oranges. 
What I mean is it is 
not an option or choice 
for the mother. Every 
woman has vaginal 
delivery unless she 
has a problem. If she 
has a problem, then 
caesarean delivery is 

preferred. For instance breech delivery, having weak 
bone structure or delivering twins… Yet, these do not 
determine the delivery method certainly. You need a 
reason for caesarean delivery. If there is no reason 
for health, vaginal delivery should be preferred. 
Caesarean delivery is a surgical operation that saves 
both mother’s and baby’s lives, if there is a problem. 
Let me underline again, caesarean delivery should not 
be an arbitrary preference. 

Buse Çelik: How do you feel as holding a baby for the 
first time after the delivery? 

Erdin İlter: It is an interesting feeling. Every baby 
is a different source of excitement for us. Some 
special cases are the greater source of excitement. 
For example there are special babies who were 
born in difficulties. Each baby is special indeed, 
because a spirit comes into the world. Witnessing 

tırıyoruz. Probleme yönelik bir adım seçildikten sonra, 
basamak basamak ilerliyor ve en üst basamakta tüp 
bebek tedavisi uyguluyoruz. Yani ilk önce alt basamakta 
yer alan tedavi yöntemleri denenir. Çünkü bunlar mali-
yet açısından da daha uygundur. Örneğin aşılama yön-
temi de bunlardan bir tanesidir. Günümüzde tüp bebek 
maliyeti yerine göre değişir belki ama ortalama 5 bin 
lirayı da bulur. Eskiden tüp bebek tedavisi 15 bin lira ci-
varındaydı, hala bu fiyatı isteyen hastaneler olabilir ama 
geçmişle kıyaslarsak 
bugün bu tedavi yöntemi 
daha ucuz diyebilirim. 

Buse Çelik: 1990’lı yıllar-
da başlayan sezeryan ile 
doğum yapma oranında 
sanırım günümüzde dü-
şüş söz konusu. Anne ve 
bebek açısından normal 
doğumun sezeryanla 
doğuma göre avantajları 
nelerdir?

Erdin İlter: Aslında 
normal doğum ile se-
zeryanla yapılan doğum 
arasında bir karşılaş-
tırma yapmamak lazım. 
Vajinal doğum ve se-
zeryan doğum aslında 
elma ve armut gibi. Yani 
bu anne için bir tercih 
değil. Her kadın eğer bir 
problemi yoksa vajinal 
yolla doğurur. Eğer bir 
problem varsa sezeryan 
o zaman tercih edilir. 
Diyelim ki bebek ters 
geliyor ya da bebek çok 
iri ve annenin kemik 
yapısı çok zayıf veya 
ikiz bebek bekleniyor… 
Gerçi bunlar da doğum 
şekli için kesinlik anlamı taşımıyor. Ancak sezeryan ile 
doğum yapmak için bir neden olması lazım. Eğer sağ-
lık açısından bir neden yoksa vajinal doğum yapılmalı. 
Sezeryan doğum aslında hem annenin hem de bebeğin 
eğer bir problem varsa hayatını kurtaran cerrahi bir 
operasyondur. Tekrar etmek gerekirse sezeryan do-
ğum bir tercih nedeni olmamalıdır. 

Buse Çelik: Siz bir doğum sonrası dünyaya gelen bir 
bebeği ilk kucağınıza aldığınızda ne hissediyorsu-
nuz?

Erdin İlter: Bu çok enteresan bir duygu. Bizler için her be-
bek ayrı bir heyecandır. Bazı özel durumlar ise daha büyük 
heyecan nedeni olur. Örneğin zorlu yollardan gelen çok 
özel bebekler var. Ama sonuçta her bebek özeldir, çünkü 
bir can dünyaya geliyor. Doktor olarak bir bebeğin dünyaya 
merhaba demesine tanık olmak çok özel bir his.
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first moments of a baby as a doctor is a very special 
feeling. 

Buse Çelik: Well, what is the most bizarre case you 
have experienced in the delivery room?

Erdin İlter: Once a patient arrived in the hospital, 
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research 
Hospital where I worked as an intern. I was on duty 
on that day. It was breech delivery and there was 

no time for the surgery. 
They had gone to another 
hospital at first. The 
doctors in that hospital 
offered caesarean delivery; 
but the family didn’t want. 
Anyway, they came to us 
and although it was tough 
process, the baby was born. 
However, breech delivery 
has some difficulties and 
the baby died five days 
later. The interesting part 
dates back three years 
ago. I was working at 
Marmara Hospital, Maltepe 
University. A doctor, who 
was on duty, called me in 
the small hours. Again, I 
encountered with the case 
that I experienced in my 
first years. I had been very 
upset as the baby had died 
at that time. As soon as 
I arrived in the hospital, 
we took the patient to the 
delivery room. But I feel 
worried that the result 
would be bad with the effect 
of the past; because it was 
breech delivery just like the 
one in Bakırköy. There was 
no time for the surgery. 

We did our best and the result was different this time. 
The baby was born and we discharged the mother and 
baby soon; they were healthy. However, I never forget 
the case in Bakırköy. It left an indelible mark.

Buse Çelik: How do you feel after a successful 
operation?

Erdin İlter:  Of course I feel great. Every profession has 
different excitements. Imagine that you are a racer; you 
take part in a race and you win. This is how I feel. For 
instance I had surgery at 9 o’clock yesterday and I was 
done by 18.00. We had two deliveries and a cancer case. 
Of course, it is tiring but as the results are successful 
you enjoy the surgery. 

Buse Çelik: Thank you very much for the lovely 
interview. We wish that all patients would get well 
soon. 

Buse Çelik: Peki, bugüne kadar doğumhanede yaşadığı-
nız en tuhaf olay nedir?

Erdin İlter:  Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde asistanlığımı yaptığım günlerde 
nöbetçi olduğum bir gün bir hasta geldi. Çocuk makat 
geliyor yani çocuğun poposu dışarıda ve ameliyata 
alacak zaman yok. Önce başka bir hastaneye gitmişler 
orada sezeryan olması gerek demişler, aile sezeryan 
istememiş. Neyse bize geldi ve zor bir doğum olsa da 
bebek doğdu. Ancak 
makat doğumların bir-
takım zorlukları vardır 
ve bu bebek de beş gün 
sonra vefat etti. En-
teresan olan kısmı da 
bundan yaklaşık üç yıl 
öncesine dayanıyor. Ben 
Maltepe Üniversitesi 
Marmara Hastanesi’n-
deyim. Sabaha karşı 
bir gün nöbetçi doktor-
lardan biri acil durum 
nedeniyle beni evden 
aradı. Yine mesleğimin 
ilk yıllarında karşılaştı-
ğım durumla karşılaş-
mıştık. O dönemde be-
bek ölünce ben de çok 
üzülmüştüm. Hastaneye 
gelir gelmez hemen 
hastayı doğumhaneye 
aldık. Ancak geçmişin 
etkisiyle sonucun kötü 
olmasından endişe edi-
yorum. Bakırköy’de ya-
şadığım gibi hasta yine 
hastaneye son dakikada 
gelmiş, bebeğin poposu 
dışarıda ve ameliyata 
alacak vakit yok. Bizler 
elimizden geleni yaptık, 
ancak korktuğumuz 
olmadı. Bebek doğdu ve kısa bir süre sonra da anne 
ile bebeği sapa sağlam taburcu ettik. Ancak Bakır-
köy’de yaşadığımız o olayı hiç unutmam. Bende derin 
iz bırakmıştır. 

Buse Çelik: Başarılı geçirdiğiniz bir ameliyattan sonra 
kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Erdin İlter: Tabii ki çok iyi hissediyorum. Her mesleğin ayrı 
bir heyecanı vardır. Bir ralli yarışçısı olduğunuzu düşünün; 
yarışa giriyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Bizim ki de tıpkı 
bunun gibi bir duygu. Örneğin dün sabah saat 9’da ame-
liyata girdik ve saat 18’de çıktık. İki doğum, bir de kanser 
hastası vardı. Tabii ki çok yoruluyoruz ama sonuç başarılı 
olunca ameliyattan keyifli çıkıyoruz.

Buse Çelik: Bu güzel röportaj için çok teşekkür ederiz. 
Dileğimiz tüm hastaların sağlıklarına kavuşarak hasta-
neden ayrılmaları.
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Röportaj / Interviwer:  Ada Kocabaş

ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE ARKEOLOJİYE 
AYRILMIŞ BİR HAYAT

A LIFE DEDICATED TO ANCIENT HISTORY AND ARCHELOGY 

We interviewed with Prof. Dr. Mehmet Özsait 
on archaeological works. Mr. Özsait, the 
Ancient History Professor, added 750 ancient 

settlements in map that he discovered in Pisidia Region 
and Central Black Sea, carried out an excavation that 
lasted 12 years, raised hundreds of students and have 
made great contributions to the science world with 2 
books and 190 articles in Turkish and foreign language. 

Ada Kocabaş: You have carried out archaeological 
works in various regions of Asia Minor for years. 
Could you tell us about your studies, please? 

Mehmet Özsait: I started the archaeological 
researches on surfaces in Pisidia Region in 1972. I and 
my wife Nesrin Özsait, she is also an archaeologist, 
carried out researches in the region including mainly 
Burdur and Isparta, the west part of Konya and the 
north part of Antalya. Formerly it had been known 
that there were a few Neolithic settlements including 
Hacılar and 60 settlements dating back other ages in 
the Lakes Region in Asia Minor. As I was studying on 
my PhD dissertation themed “İlkçağ tarihinde Pisidya/ 
Pisidia in Primeval Era”, I recognized the importance of 
knowing about the land. The purpose was to complete 
the deficiencies in the historical geography of the 
region and in its cultural inventory. As of 1986 we 
worked for the purpose going around the four cities in 
the Central Black Sea region including Amasya, Tokat, 

Pisidya Bölgesi ve Orta Karadeniz’de daha önce 
bilinmeyen 750 antik yerleşim yerini bularak 
haritalara işleyen, 12 yıl süren bir kazıyı yü-

rüten, yüzlerce öğrenciyi yetiştiren, 2 kitap ve 190 
Türkçe ve yabancı dilde bilimsel makaleyle bilim 
dünyasına eşsiz katkılar sağlayan Eski Çağ Tarihi 
Profesörü Mehmet Özsait ile arkeolojik çalışmalar 
üzerine konuştuk.

Ada Kocabaş: Uzun yıllardır Anadolu’nun çeşitli böl-
gelerinde arkeolojik çalışmalar yapıyorsunuz. Araş-
tırmalarınızdan bize biraz söz eder misiniz?

Mehmet Özsait: Pisidya Bölgesi’ndeki arkeolojik yüzey 
araştırmalarıma 1972 yılında başladım. Eşim arkeolog 
Nesrin Özsait ile birlikte bu bölgenin alanına giren Bur-
dur ve Isparta ağırlıklı olmak üzere Konya’nın batısında 
ve Antalya’nın kuzeyinde araştırmalarımızı sürdürdük. 
Anadolu’nun Göller Bölgesi olarak bilinen bölümünde 
daha öncesinde Hacılar gibi birkaç Neolitik yerleşme ve 
diğer çağlara ait 60 kadar yerleşme bilinmekteydi. “İlkçağ 
tarihinde Pisidya” konulu doktoramı hazırlarken araziyi 
tanımanın önemini anlamıştım. Amacımız, bölgenin tarihi 
coğrafyasının ve kültür envanterinin eksiklerini tamam-
lamaktı. 1986 yılından itibaren bu araştırmaların yanı sıra 
Orta Karadeniz Bölgesi’nin dört ili; Amasya, Tokat, Ordu 
ve Samsun’da dolaşarak aynı misyonu sürdürdük. 43 yıl 
bu bölgeleri adım adım dolaştık demem abartılı olmaz sa-
nırım. Göller Bölgesi’nde ‘Son Neolitik Çağ’dan Geç Antik 
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Ordu and Samsun. I would not exaggerate if said we 
went and saw every part of the region step by step for 
43 years. We identified more than 300 settlements in 
the Lakes Region dating back from The Late Neolithic 
Age to the Late Antiquity (B.C. 5400 –5th century A.D.). 
We discovered about 400 settlements in the Central 
Black Sea region dating from the ‘Late Chalcolithic 
Age to Late Antiquity’ (B.C. 4500 - 5th century A.D.) and 
added them on the map. We have introduced these 
discoveries, which are very important for the Turkish 
archaeological science, to the scientific world through 
the articles we wrote. 

Ada Kocabaş: Besides the surface researches you 
were also the head of an archaeological excavation. 
Could you please tell us about the excavation? 

Mehmet Özsait: I carried out Harmanören Excavation 
in Atabey, Isparta between 1993 and 2005. We worked 
together with the students and in cooperation with 
Isparta Museum. It was a kind of school for the 
students. The excavation of such an ancient necropolis 
was very exciting but burdening high responsibility. The 
excavated artifacts were given to the museum after 
being repaired in the excavation house; and many of the 
artifacts were exhibited. 

We excavate history from the land
Ada Kocabaş: What kinds of artifacts were excavated 
in Harmanören Excavation? How did you work on 
them?

Mehmet Özsait: The excavations were conducted 
in the cemetery of the mound formerly known as 
Göndürle. The cemetery belongs mainly to the Early 
Bronze Age II Period; it had been used since 2500 
B.C., which means the findings belong to the people 
who lived 4500 years ago at least. We discovered 200 
cubic graves in the excavations. According to the burial 
customs, there were various forms of pots and small 
ornamental items buried in the graves. The cubes 
were crushed and broken. As it is an agricultural land, 
they were damaged during the cultivations.  After the 
drawing the originals and taking photos, we took the 
pieces to the excavation house. Here we cleaned the 

dirt on the cubes, 
we stuck the broken 
parts. Recording 
the final version and 
holding inventory, 
we submitted them 
to Isparta Museum. 
Thanks to these 
findings, you excavate 
history from the land. 
It is being looked for 
the answers to many 
questions including 
what are the eras 
passed through, 
how their traditions 

Çağ’a ( M.Ö. 5400 ile M.S. 5. yüzyıl ) kadar uzanan 300’den 
fazla yerleşim yeri belirledik. Orta Karadeniz’de ise ‘Son 
Kalkolitik Çağdan Geç Antik Çağa’ (M.Ö. 4500 –M.S. 5.yüz-
yıl) kadar tarihlediğimiz 400 kadar yerleşim yeri saptadık 
ve haritaya işledik. Türkiye arkeolojisi için çok önemli olan 
bu keşifleri, makalelerimizle de bilim dünyasına tanıttık.

Ada Kocabaş: Yüzey araştırmalarının yanı sıra bir 
arkeolojik kazının başkanıydınız.  Biraz da bu kazıdan 
söz eder misiniz?

Mehmet Özsait: 1993-2005 yılları arasında Isparta’nın 
Atabey ilçesinde Harmanören Kazısı’nı sürdürdüm. 
Isparta Müzesi’yle ortak gerçekleştirdiğimiz bu kazıda 
öğrencilerimizle birlikte çalıştık. Burası öğrencilerimiz 
için bir okul niteliğinde oldu. Bu kadar eski bir nekropol 
kazısı oldukça heyecan verici ve sorumluluğu yüksek 
bir çalışmaydı. Kazıdan çıkartılan eserler, kazı evimizde 
onarıldıktan sonra müzeye teslim edildi ve büyük bir 
kısmı sergilendi.

Tarihi araziden çıkartıyoruz
Ada Kocabaş: Harmanören Kazısı’nda nasıl eserler 
ortaya çıktı? Bunların üzerinde nasıl çalışmalar ger-
çekleştirdiniz?

Mehmet Özsait: Kazılar, eski adı Göndürle olan bü-
yük höyüğün mezarlığında yapıldı. Mezarlık ağırlıklı 
olarak ilk Tunç II Dönemi’ne ait; MÖ 2500’den itibaren 
kullanılmış. Bu demektir ki buradaki buluntular en az 
4500 yıl öncesinde yaşayan insanlara ait. Biz kazılar-
da 200 küp mezar tespit ettik. Ölü gömme adetlerine 
göre bunların yanlarında çeşitli biçimlerde kaplar, 
küçük süs eşyaları konmuştu. Küpler çok ezik ve kı-
rık durumdaydı. Burası tarım arazisi olduğu için ekip 
biçme işleri sırasında hasar görmüşlerdi. Orijinal 
durumlarının çizimleri yapılıp fotoğrafları çekildikten 
sonra eserleri kazı evine götürdük. Burada küplerin 
üzerlerindeki kirleri temizledik,  kırık parçaları ya-
pıştırarak onları tümledik; bu hallerini kayıt edip, en-
vanterlerini tutuktan sonra Isparta Müze’sine teslim 
ettik. Bu buluntularla tarihi araziden çıkartmış olu-
yorsunuz. Hangi devirler yaşanmış, gelenekleri na-
sılmış; kili, taşı, metali nasıl işlemişler, nasıl ve hangi 
aletlerle biçimlendirmişler, üzerlerine nasıl motifler 
işlemişler, ne renk-
lere boyamışlar gibi 
pek çok soruya cevap 
aranıyor. Bu bilgilerin 
bazısına eseri elimizde 
tutup gözlemleyerek, 
bazısına mikroskop 
altında inceleyerek, 
bazılarına ise daha 
kapsamlı tetkikler 
yapılarak ulaşılıyor. 
Örneğin radyokarbon 
analizleriyle ahşap 
eserlerin ya da iske-
let kemiklerinin yaşı 
belirlenebiliyor. Kil 
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are, how they processes the clay, stone and metal, 
what patterns you drew on those materials and what 
colors they used. Some of this information is obtained 
through observation; some is through examination 
under microscope; some requires more extensive 
examinations. For instance through radiocarbon 
analyzes, the age of wooden pieces or bone of 
skeletons can be determined. Through clay analyzes, it 
can be understood where the clay used in making a pot 
was obtained. 

Archaeological excavations require  
self-discipline  
Ada Kocabaş: Could you please tell us about the 
excavation environment? 

Mehmet Özsait: Besides being mysterious, cliff-hanging 
and exciting, archaeological excavations require self-
discipline. The summer months when the excavations 
are carried out are generally too hot. As it is taken into 
consideration that you work on the land under the sun 
and it is important to excavate the pieces without ruining 
due to the environmental condition, it is necessary 
to have a preliminary preparation and extraordinary 
working hours. I will explain by giving examples from 
the excavation we carried out. In general 05:00 am 
is time to wake up in the excavation houses. As the 
weather is quite cold at these hours unlike midday due 
to the characteristic of continental climate, we wrap 
up and get on the minibus to go to the excavation field. 
We take foods for breakfast, lunch and midafternoon 

analizleriyle bir kabın yapımında kullanılan kilin hangi 
bölgeden elde edildiği anlaşılabiliyor. 

Arkeolojik kazı bir disiplin işidir
Ada Kocabaş: Bize biraz da bir kazı ortamının nasıl 
olduğunu anlatır mısınız? 

Mehmet Özsait: Arkeolojik kazı, gizemli ve merak 
uyandıran heyecanın yanında sıkı bir disiplin işi. Kazı-
ların yapıldığı yaz ayları genelde çok sıcak günlerden 
oluşuyor. Arazide, güneş altında ve sürekli hareket 
halinde çalışıldığı ve ortaya çıkacak eserlerin ortam 
şartlarında bozulmadan çıkartılması gerekliliği düşü-
nüldüğünde bir ön hazırlık ve sıra dışı bir çalışma za-
manı gerekli. Size bizim kazımızdan örnek vererek an-
latayım: Genelde kazı evinde sabah gün doğmadan saat 
05.00 gibi kalkılır. Kahvaltı arazide yapılacağından ve o 
saatlerde hava, karasal iklimin özelliğiyle, gün ortası-
nın tam tersine çok soğuk olduğundan kalın kıyafetle-
rimizi giyerek; kahvaltı, öğlen ve ikindi yemeklerimiz ve 
suyumuzdan oluşan kumanyamızı, kazı malzemelerini 
hazırlayıp alana gitmek üzere kazı minibüsüne binilir. 
Alana vardığımızda günün nöbetçisi kamp kuracağımız 
yerde ateş yakarak sofrayı kurar. Bir diğer ekip o gün 
çalışılacak alanı hazırlar, bir diğer ekip de mola yeri-
nin tentesini kurardı. Gün ağardığında çalışmaya hazır 
olurduk. Sabah erken başlamamızın nedeni zamandan 
kazanmak, günün en sıcak saatinde, iki saatlik bir sies-
ta kazanabilmekti. Çalışma akşam geç saatlere kadar 
sürer, kazı evindeki akşam yemeği ve dinlenmenin 
ardından gece yatana kadar günün değerlendirmesi ve 
çıkan eserlerin temizliği devam ederdi. Yaz aylarıyla 
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snack, water and excavation equipment with us. When 
we arrive, the person on duty that day set a table and 
set fire where we make camp. Another team prepares 
the field to work on that day, and another team pitches a 
tent for the breaks. We are ready to work at dawn. The 
reason why we start early is to gain time and to have 
two-hour siesta at the hottest hours. The work last 
until late hours, after having dinner at the excavation 
house and resting, we evaluate the day and clean 
excavated works until going to bed. Tempo is intensive 
as the time is limited with summer months however 
the excitement you feel is more intensive. Of course 
Sundays are off. Moreover after the breakfast at 09:00 
on Sunday, there are excursions. These Sagalassos 
include archaeological site in Ağlasun, Burdur, 
another archaeological site Kremna or Burdur and its 
Archaeological Museum. We have picnic by Burdur Lake. 
The excavation team got relaxed by swimming in Eğirdir 
Lake. Besides, Prostanna archaeological site located 
on Eğirdir Sivrisi is visited and as we get tired we have 
picnic against the unique view of Eğirdir Lake and the 
two islands on the lake. The menu for the picnic has not 
changed much for years: fried sausage, börek cooked by 
the student in the excavation house, salad, haricot bean 
salad and tea prepared in samovar. It was a shot in the 
arm. Sometimes Phaselis archaeological site in Antalya 
Tekirova is visited. The excursions for both observation 
and research make students happy who get tired during 
the excavations. 

Ada Kocabaş: Where did you start your career? How 
could you find time to work so hard? 

Mehmet Özsait: My career started as a student in 
Department of History, Faculty of Arts, İstanbul 
University in 1958. After graduation I worked as a history 
teacher in Samsun 19 Mayıs High School for four years. 
In 1966 I was assigned as an assistant to the Ancient 
History Department in İstanbul University. I carried 
out scientific researches and studies in Strasburg, 
Besancon and Lyon with a scholarship provided by the 
French government. In 1988 I received “Prof.” degree. 
Besides the scientific studies, I took part in many 

sınırlanan belirli bir zamanımız olduğu için tempo ger-
çekten yorucuydu ama hissedilen heyecan daha büyük-
tü. Tabii ki Pazar günleri tatildi. Ayrıca her hafta Pazar 
günü, saat 09.00’da yapılan bir kahvaltıdan sonra çevre 
gezileri yapılırdı. Bu gezilerde Burdur’un Ağlasun İlçe-
si’nde yer alan antik Sagalassos ören yerine, başka bir 
ören yeri Kremna’ya ya da Burdur ve onun muhteşem 
Arkeoloji Müzesi’ne,  Etnografya Müzesi’ne, restore 
edilmiş konaklara gidilir ve Burdur Gölü kıyısında pik-
nik yapılırdı. Kazı ekibi, çoğu kez de Eğirdir İlçesi’nde, 
Eğirdir Gölü’nde kazının yorgunluğu ve kazının tozunu 
gölde yüzerek atardı. Ayrıca Eğirdir’in hemen güne-
yinde yükselen Eğirdir Sivrisi üzerinde kurulmuş olan 
antik Prostanna ören yeri gezilir, yorulunca da dağın 
zirvesinin eteğinde bulunan kaynağın yanında, Eğirdir 
Gölü ve üzerinde bulunan iki adanın (şimdi anakaraya 
bağlanmış) eşsiz manzarasını seyrederek piknik yapı-
lırdı. Her yıl öğrencilerimizi bir defa götürdüğümüz bu 
yerde menü pek değişmezdi; tavada sucuk, kazı evinde 
nöbetçi öğrencilerimizin hazırladığı börek, salata, piyaz 
ve bunları tamamlayan semaverimizde demlediğimiz 
çayımız, yorgunluktan sonra ilaç gibi gelirdi bize. Bazı 
yıllar da Antalya Tekirova’da antik Phaselis ören yerine 
gidilir, yerleşme gezilir ve oranız eşsiz denizinde yor-
gunluklar atılırdı. Hem bölgeyi tanıma hem de inceleme 
ve araştırma gezilerimiz,  kazıda yorulan öğrencileri-
mizi çok mutlu ederdi.  

Ada Kocabaş: Meslek hayatınıza nerede başladınız? 
Bu kadar yoğun çalışmalara nasıl zaman buldunuz?

Mehmet Özsait: Meslek hayatım, 1958 yılında İstan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde 
öğrenci olmamla başladı diyebilirim. Mezun olduktan 
sonra dört yıl süresince mezun olduğum Samsun 19 
Mayıs Lisesi’nde tarih öğretmenliği yaptım. 1966 yı-
lında İstanbul Üniversitesi’nin açtığı sınavı kazanarak 
lisans eğitimimi tamamladığım Eskiçağ Tarihi Anabilim 
Dalı’na asistan olarak atandım. Fransız Hükümeti’nin 
burslusu olarak farklı zamanlarda gittiğim Strasburg, 
Besançon ve Lyon şehirlerinde bilimsel çalışmalarda 
bulundum. 1988 yılında “Profesör” oldum. Meslek ha-
yatım boyunca bilimsel çalışmalarımın yanı sıra birçok 
ülkede bildirilerle sempozyumlara katıldım. Kışın aka-
demik öğretim yılında Roma Tarihi, Grek Tarihi, Eski 



50 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 17 / TEMMUZ 2017

Anadolu Tarihi gibi dersleri verdim. Yaz mevsimlerinde 
de eşimle birlikte arkeolojik yüzey araştırmalarımızı 
yaptık. Tempo öylesine yüksekti ki, Anadolu’nun güne-
yinden İstanbul’a gelip iki gün içinde bavulları ve çalış-
ma malzemelerini hazırlayıp tekrar Kuzey Anadolu’ya 
seyahate çıkıyorduk. Bölgeleri dolaşırken bazen bir 
günde üç farklı şehrin dağlarında, ovalarında gezmiş 
oluyorduk. Emekliliğimden sonra da birlikte arkeolojik 
yüzey araştırmalarına devam ettik. Şu sıralar kazı ça-
lışmalarımızı anlatan bir kitap üzerinde çalışıyoruz. Bu 
kadar yoğun tempoyu nasıl başardığımızı soruyorsun. 
Şöyle diyebilirim; bu bizim yaşam tarzımız. İşimizin 
hem hobimiz hem tatilimiz hem de en büyük motivasyo-
numuz olması bizim şansımız. 

Yaşanılanlardan  
geriye kalan güzel 
bir anı
Ada Kocabaş: 43 Yıllık 
yüzey araştırması ça-
lışmalarınız boyunca 
pek çok anı biriktirmiş-
sinizdir. Bunların için-
den unutamadığınız bir 
anınızı bizimle paylaşır 
mısınız?

Mehmet Özsait: Dedi-
ğin gibi bunca yıl pek 
çok anı biriktirdik. İlk 
aklıma gelenlerden 
birini size anlatayım; 
bizim araştırmaların resmi bir prosedürü vardır. 
Araştırmaya çıktığımızda kendi ekibimizle birlikte 
yanımızda Müzeler Genel Müdürlüğü’nü temsilen bir 
arkeolog olur. Ayrıca Kültür Bakanlığı’nın araştırma 
izni belgesi gerekir. Gittiğimiz ilde önce valilik maka-
mına çıkarız. Sonra çalışmak istediğimiz ilçenin kay-
makamlığı ve emniyet müdürlüğü ile görüşürüz. Son-
ra ilçenin köyüne gittiğimizde muhtarı buluruz. İzin 
belgemizi gösteririz. O da köyünü iyi bildiği için soru-
larımızı cevaplar ve bize yardımcı olur. Bazen muh-
tar veya köy bekçisi ya da köy kahvesinden biri bize 
eşlik eder. Şimdi komik olayı anlatayım; Burdur’un 
Salda çevresinde araştırma yapıyoruz. Her zamanki 
gibi köy kahvesine gidip sohbet ettik; çevrede yazılı 
taşlar, eski boyalı keramikler (çanak-çömlek) görüp 
görmediklerini sorduk. Birisi; “Ben bir yer biliyorum, 
yazılı taşlar da var. Yalnız biraz uzak, yukarıda.” dedi. 
Biz de; “Olsun” dedik, onu da yanımıza alıp aracımıza 
bindik. Çok sarp dağa tırmandık ve yol bitene kadar 
bir süre gittik. Sonrasında biraz da yaya olarak tır-
mandık. “Buralarda olacaktı” dedi vatandaş, sağa 
döndü, sola döndü, sonra da “Galiba kırmışlar” deyip 
gitti. Meğer kendini evine bıraktırmış.

Ada Kocabaş: Bana zaman ayırdığınız için çok teşek-
kür ediyorum Mehmet Hocam.

Mehmet Özsait: Ben de bu güzel söyleşi için sana te-
şekkür ederim sevgili Ada.

symposium across the world. During winter season I 
gave lectures on Roman History, Greek History, and 
Ancient Asia Minor History. During summer season I 
carried out archeological surface researches with my 
wife. I was such an intensive tempo that we came to 
İstanbul from southern parts of Anatolia and packed 
the equipment in two days and went to the northern 
Anatolia. Even sometimes we visited three cities in a 
day. After retirement, we continue to carry out surface 
researches. Recently, we are working on a book on the 
excavation works we carried out. You are asking me 
how I could achieve in such an intensive tempo; it is our 
lifestyle. It is our luck that our profession is our hobby, 
holiday and the biggest motivation. 

A lovely memory
Ada Kocabaş: You 
must have collected 
memories throughout 
your surface 
researches that have 
lasted for 43 years. 
Would you mind 
sharing a moment that 
you cannot forget?

Mehmet Özsait: 
As you mentioned, 
we collected many 
memories. But let me 
tell the first one that 
comes to my mind. 

The researches have official procedures. As we 
start the research, there should be an archeologist 
representing General Directorate of Museums. 
Besides, you need a research permit by the Ministry 
of Culture. We appear before the governorate at 
first. Then we meet with the district governorate 
and security department of the district where we 
would like to work. We show the permit. Then they 
help us and answer the questions. Sometimes the 
neighborhood representative in the village or any 
village person accompanies us. Now I’m telling 
the funny story: we were working around Salda in 
Burdur. We went to the local coffee house in village 
as usual; we conversed with the residents. We asked 
them whether they saw any old stones, any painted 
ceramics etc. One of them said “I know a place, 
where there are stones. They have writings on them. 
But it is a bit far.” We said “Okay”. We took him and 
got on the car. We drove a steep mountain. After that 
we climbed on foot. He said “They must be here”, 
looking around and “I think they are broken” and he 
left. His purpose was to make us take him to home 
indeed. 

Ada Kocabaş: Mr. Özsait, I would like to thank you for 
taking the time with me.  

Mehmet Özsait: Dear Ada, I thank you for this pleasant 
interview. 
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Damla Yılmaz interviewed with Hıfzı 
Topuz, one of the most important names 
in journalism world, on journalism and 

freedom of press. 

Damla Yılmaz: First of all I would like to express 
my gratitude that you take the time. You are known 
as a “biographic-historical novelist” because of 
your books including “Meyyale”, “Vatanı Sattık 
Bir Pula”, “Elbet Bir Gün Sabah Olacak”, “Hava 
Kurşun gibi Ağır”, “Abdülmecid”, “Bana Atatürk’ü 
Anlattılar” and “Gazi ve Fikriye”. However, you 
started your career as a journalist. But you 
have had a life beyond a journalist. What are 
the advantages that journalism provides you for 
writing books? 

Hıfzı Topuz: Yes, 
the question is 
quite rich and 
fair. I started 
my career as a 
journalist. Then 
I have always 
engaged in 
communication. 
After quitting 
journalism, I 
worked in Paris 
for UNESCO for 
25 years; the 
field was also on 
communication. 
I went to Africa, 
Latin America 
and India; I 
established 
schools on 
journalism and 

organized seminars. Wherever I went I engaged with 
communication. After coming back home, I worked as 
a lecturer. I gave lectures on “History of Press”, “Role 
of Communication”, “Media” and “Freedom of Press” at 
İstanbul University, the school of Press and Broadcast, 
Eskişehir Anadolu University and Galatasaray 
University. When I started writing novels I tried to write 
them as a journalist. What I mean is the style of my 
novels were the same with the style of my interviews. 
I use short sentences and plain and simple style 
that people easily understand; I never use the words 
unfamiliar with the people. I do not use the Arabic or 
Persian words indeed. I always write by using Turkish 
words, short sentences based on dialogues. I think my 
novels are fluent as I was a journalist formerly. This is 
what I have tried to do all my life, I think it worked. 

Damla Yılmaz, Türkiye’de gazetecilik mesleğinin 
en parlak isimleri arasında yer alan Hıfzı Topuz 
ile gazetecilik ve basın özgürlüğü üzerine bir 

söyleşi gerçekleştirdi. 

Damla Yılmaz: Öncelikle zaman ayırıp bizimle bu rö-
portaj yapmayı kabul ettiğiniz için size teşekkür ede-
rim. Bizler sizi bugüne kadar yayınlamış olduğunuz 
“Meyyale”, “Vatanı Sattık Bir Pula”, “Elbet Bir Gün 
Sabah Olacak”, “Hava Kurşun gibi Ağır”, “Abdülmecid”, 
“Bana Atatürk’ü Anlattılar” ve “Gazi ve Fikriye” gibi 
kitaplarınızdan dolayı “biyografik tarihsel roman yaza-
rı” olarak tanıyoruz. Oysa siz kariyerinize bir gazeteci 
olarak başladınız ama bir gazetecinin çok ötesinde bir 
hayat sürdürdünüz. Kitap yazmanızda gazeteci olmanı-
zın ne gibi avantajlarını gördünüz?

Hıfzı Topuz: Evet, 
soru gayet zengin 
ve oturaklı bir 
soru. Ben mesle-
ğe gazeteci olarak 
başladım. Ondan 
sonra da hep 
iletişim alanında 
çalışmaya devam 
ettim. Gazeteden 
ayrıldıktan sonra 
Paris’te Unesco’da 
25 sene çalış-
tım ama alanım 
yine iletişimdi. 
Afrika’ya, Latin 
Amerika’ya ve 
Hindistan’a git-
tim, gazetecilik 
okulları kurdum, 
seminerler düzen-
ledim. Her yerde 
yine iletişim ile uğraştım. Yurda döndükten sonra öğre-
tim üyeliği yaptım. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yük-
sekokulu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve bir süre de 
Galatasaray Üniversitesi’nde “Basın Tarihi”, “İletişimin 
Rolü”, “Medya” ve “Basın Özgürlüğü” konularında ders-
ler verdim. Roman yazmaya başladığımda da bir gazete-
ci gibi romanlarımı yazmaya çalıştım. Yani ben röportaj 
yazarlığından geldiğim için yazılarımda, romanlarımda 
aynı biçimi kullandım. Ben kısa cümlelerle, halkın anla-
yacağı bir dille yazarım ve halkın anlamayacağı yabancı 
kelimeleri hiç kullanmam. Aslında Arapça, Farsça söz-
cükler de kullanmam. Ben daima Türkçe sözcüklerle, 
kısa cümlelerle ve diyaloğa ağırlık vererek yazılarımı 
kaleme alırım. Galiba gazetecilikten geldiğim için ro-
manlarımda bir akıcılık oluyor. İşte hayatım boyunca ben 
bunu sürdürmeye çalıştım, istediğim gibi de oldu. 

HIFZI TOPUZ
DEMOCRACY AND FREEDOM FIGHTER

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI
HIFZI TOPUZ
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Damla Yılmaz: İlk inceleme araştırma kitaplarınız 
Türk Basın Tarihi üzerine oldu ve kitaplarınız uzun 
yıllar İletişim Fakültelerinde gazeteci adaylarının 
başvurduğu bir kaynak niteliği taşıdı. 

Hıfzı Topuz: Teşekkür ederim.

Damla Yılmaz: Basın üzerine yazdığınız ilk kitabınız 
1961’de Fransızca olarak Strasburg’da basılıyor. He-
men ardından da “Basın Sözlüğü” ve 1970’te “Kara 
Afrika” adlı kitaplarınızı yayınlıyorsunuz. Bize basın 
ile ilgili bu kitapları yazmaya nasıl başladığınızı anla-
tır mısınız?

Hıfzı Topuz: Benim basın üzerine araştırmalar yapma-
ya başlamam şöyle oldu; ben 1957 yılında gazeteci ola-
rak uluslararası bir toplantıya katılmıştım. O zamanlar 
Gazeteciler Sendikası Başkanı’ydım. Toplantıda ileti-
şim araştırmaları konuşuluyordu. Türkiye’den bir tek 
ben katılmıştım ve bu toplantıyı Unesco destekliyordu. 
Orada bir anket yapıldı. Toplantıda bulunan herkese; 
“Sizin memleketinizde iletişim araştırmalarının duru-
mu, yazılan eserlerin durumu nedir?” diye sordular. 
Bizde o zamana kadar bu konuda hiçbir şey yapılma-
mıştı. Ancak birkaç basın tarihi kitabı yazılmıştı. Onun 
dışında herhangi bir araştırma yoktu. Benim basın 
tarihi üzerine yazdıklarım da aslında birer araştırma 
niteliğindeydi. Ben de dedim ki; “Türkiye iletişim araş-
tırmaları konusunda çok geri kalmış, burada bir şeyler 
yapmak lazım.” İşte o toplantı benim için bir başlangıç 
oldu. Sonraki yıllarda benim ilk katıldığım bu top-
lantı genişledi ve Uluslararası İletişim Araştırmaları 
Derneği diye bir derneğe dönüştü. Bu da alandaki ilk 
örgüttür. Bir veya iki sene sonra ben Unesco’ya girdim. 
Unesco’daki görevim; gazetecilik eğitimi ve iletişim 
araştırmalarıydı. Bu projenin sorumluluğu da bana 
verildi. Sonraki yıllarda da Unesco’nun bu konuyla ilgili 
çalışmalarını hep destekledim ve bütün toplantılarına 
katıldım. Unesco’da iletişim ve gazetecilik eğitiminden 
sonra ele aldığım bir başka bir konu da uluslararası 
özgür haber dolaşımı, basın özgürlüğü oldu. Yani bir 
gazetecinin bir ülkede olanı biteni dışarıya özgürce 

Damla Yılmaz: Your first reviews and books are based 
on the Turkish Press History and for years these have 
been references for the future journalists studying at 
the Communication Faculties. 

Hıfzı Topuz: Thank you very much. 

Damla Yılmaz: Your first book on press was published 
in Strasburg, France in 1961. Following that you 
publishes you published “Basın Sözlüğü” and “Kara 
Afrika” 1970. Could you please tell us how you started 
writing these books concerning the press? 

Hıfzı Topuz: I attended an international meeting as 
a journalist in 1957. On those days I was the head 
of the Turkish Journalists’ Union. Researches on 
communication were discusses in the meeting. I was 
the only representative from Turkey and the meeting 
was supported by the UNESCO. There was a survey 
in the meeting asking “How are the communication 
researches and works in your country?” Nothing had 
been done on this issue until then. However few books 
on press history were written. Except that, there was 
no research. The works that I wrote on press history 
actually are researches. 

I thought that; “Turkey is far behind the communication 
researched; it must be done something.” The meeting 
was a milestone for me. In the following years, the 
meeting I attended turned in an association named 
International Communication Researches Association. 
It is the first organization in this field. One or two 
years later I started working at UNESCO. My first 
assignment in UNESCO was journalism education and 
communication researches. I was in charge of the 
projects. In the following years I have always supported 
UNESCO’s work on this issue and participated in 
all meetings. Another topic I engaged with after the 
communication and journalism training at UNESCO 
was the freedom of international news circulation and 
press freedom; in other words freedom of a journalist 
to announce what happens in country to the world and 
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freedom of press. 
We fought for the 
elimination of all 
barriers against the 
freedom of press 
across the world. 
When any journalist 
was arrested 
anywhere in the world 
we stood against 
immediately. In those 
years there were 
the international 
journalist 
organizations and the 
organizations media 
owners, just like 
today. We were trying 
to establish a balance 

between them. There were also local organizations. 
Every year I held meetings between the local and the 
international organizations. In the meetings these 
issues were on the agenda. These gained currency. We 
announced to the world that if there were any barrier 
against the freedom of press and started a fire under 
the occupational organizations to fight against. 

Damla Yılmaz: Considering the current conditions 
in Turkey, what do you think about “censorship on 
press”?

Hıfzı Topuz: Compared to the other countries, today 
Turkey brings up the rear in terms of the freedom of 
press. I am a bit embarrassed as a former journalist. 
Even it is quite pity being a representative of such a 
country in the international meetings. The journalists 
are doing their best to defend freedom of the press, 
they resist, but the journalists who stand against do not 
have the opportunity to work anymore or it’s restricted 
day by day. Journalists are fired with a sudden and 
unexpected order; they could not find job. In other 
words, it is getting harder to work for the journalists 
who express their ideas freely. But the other countries 
have also gone through it. Therefore I believe that 
Turkey will pass through this crisis and will have a free 
atmosphere again.

Damla Yılmaz: When you are writing the novels, 
you generally work on the historical characters. 
The character might sometimes be an emperor like 
Abdülmecit, sometimes a poet like Nazım Hikmet or 
sometimes a writer like Sabahattin Ali. How do you 
determine the character you write about? 

Hıfzı Topuz: The theme of my novels that are published 
up to now actually continue to be relevant. In other 
words, if it would not be relevant today, if it would not 
be learnt lesson, I would not mention. My purpose is to 
make the readers learn lessons from the history. For 
example, I wrote about Tevfik Fikret, why? Because 
what Fikret said is still valid today. He supported the 
enlightenment, believed that knowledge, science, 
and mind direct the world, he was against the Sharia 
law, and he believed that people can change things by 
reason instead of the fate. Nazım Hikmet still continue 
to be relevant. Nazım was my fellow, we traveled 
together. I like him very much and it is still relevant like 
Tevfik Fikret. During those that it was forbidden to talk 

duyurabilmesi, gaze-
tecilerin özgürce ça-
lışabilmeleri ve basın 
özgürlüğü… O zaman 
biz bütün dünyada 
basın özgürlüğünün 
karşısına dikilen en-
gellerin yok edilmesi 
için savaşlara giriştik. 
Herhangi bir yerde 
gazeteciler tutuklan-
dığı zaman hemen 
tepki gösteriyorduk. 
Bugün olduğu gibi o 
yıllarda da uluslara-
rası gazeteci örgütleri 
ile medya sahiplerinin 
örgütleri vardı. Biz 
bunların arasında bir 
denge kurmaya çalışıyorduk. Yine bölgesel örgütler 
vardı. Ben her sene mutlaka bölgesel ve uluslararası 
örgütler arasında toplantılar düzenliyordum. Orada da 
bu konular gündeme geliyordu. Bunlar büyük bir gün-
cellik kazandı. Yani bizler bir yerde basın özgürlüğüne 
dair engeller çıkartılıyorsa bunu dünyaya duyuruyor, 
bunlarla mücadele edilmesi için mesleksel örgütleri 
harekete geçiriyorduk. 

Damla Yılmaz: Türkiye’de içinde bulunduğumuz şart-
ları da düşünerek “basında sansür” konusundaki gö-
rüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Hıfzı Topuz: Bugün Türkiye, diğer ülkelere bakarsak 
basın özgürlüğü açısından galiba en son  sırada. Bunu 
eski bir gazeteci olarak biraz utanarak söylüyorum. Hele 
uluslararası toplantılarda bu durumda olan bir ülkenin 
temsilcisi olmak, oradan gelmek biraz insanı üzüyor. 
Gerçi gazeteciler basın özgürlüğünü savunmak için elle-
rinden geleni yapıyor, direniyorlar ama tepki veren gaze-
tecilerin de sonrasında ya çalışma imkânları olmuyor ya 
da gittikçe kısıtlanıyor. Tepeden inme emirlerle gazete-
ciler işten atılıyorlar, iş bulamıyorlar. Yani gazetecilikte 
özgür düşüncelerini söyleyen insanların çalışmaları 
güçleşti. Ama diğer ülkelerde de bunlar yaşandı. Bu ne-
denle ben Türkiye’nin bu bunalımdan geçeceğine, bir gün 
yine özgür bir ortama kavuşacağına inanıyorum.

Damla Yılmaz: Romanlarınızı kaleme alırken genel-
likle tarihsel bir kişilik çerçevesinde işliyorsunuz. Bu 
kişilik kimi zaman Abdülmecit gibi bir padişah, kimi 
zaman Nazım Hikmet gibi bir şair, Sabahattin Ali gibi 
bir yazar olabiliyor. Anlatacağınız kişileri siz neye 
göre belirliyorsunuz?

Hıfzı Topuz: Benim bugüne kadar yayınlanan romanla-
rımda ele aldığım konular, aslında bugün de güncelliği 
olan konular. Yani bugünle alakası yoksa, ondan bir 
ders alamayacaksak bu konuyu ele almıyorum. Ro-
manlarımı okuyanların tarihten ders almalarını amaç-
lıyorum. Örneğin Tevfik Fikret’i yazdım, niye? Çünkü 
Fikret’in söyledikleri bugün hala geçerli. O, aydınlan-
madan yana, şeriat düzenine karşı, bilginin, bilimin ve 
aklın dünyaya yön verdiğine inanıyor ve kaderin dışında 
insanın aklıyla bir şeyleri değiştirebileceğini söylüyor. 
Nazım Hikmet de hala güncel. Nazım, benim dostum 
oldu, beraber dolaştık. Çok sevdiğim bir insandır ve o 
da tıpkı Tevfik Fikret gibi hala güncel. Ben Nazım’ı tanı-
dığım zaman ondan söz edilmesi yasaktı ve ben neden 
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about Nazım; I could wrote about him long afterwards. 
If we were under great pressure, there was no way to 
write them. When I knew Sabahattin Ali, he was the 
same. Sabahattin was an escape, hiding in a house, 
he was wanted by the cops. So and so he as caught 
and killed a month later. I witnesses all those. Orhan 
Kemal was a close friend of mine. I know closely the 
bitterness that he had. In Paris I was together with 
many journalists including Abidin Dino, the painter, 
writer and cartoonist; we talked about their troubles. 
This is why I include the thoughts of these people in 
my books. I want my readers to take lessons from the 

characters in my 
books. Moreover, 
Mithat Paşa, one 
of the historical 
characters teaches 
something those 
who read. He also 
supported the 
parliamentary 
regime and 
separation of powers 
in his times. Today 
these issues are 
still on the agenda. I 
also narrated Namık 
Kemal in a novel. 
Namık Kemal is 
actually little known 
in Turkey. Everyone 
calls him a freedom 
hero. Of course there 

was such a period, but afterwards he wrote letters to 
Abdülhamit, showing that he was lickspittle. These 
are not very well known, I think we should know them, 
shouldn’t we? I have never been fed up with writing 
books about Atatürk. I wrote four books including “Gazi 
ve Fikriye”, “Devrim Yılları”, “Bana Atatürk’ü Anlattılar” 
and “Atatürk Sesleniyor”. I give approximately thirty 
speeches on Atatürk every year. I love Atatürk very 
much. The most important feature of my novels is 
telling real people. I remain faithful to the words of 
people as writing; I never change them. But sometimes 
when I write about a period like Namık Kemal or 
the Ottoman period, I create a character, if there is 
none thinking like me. Here I am in those characters. 
Whenever they react, I react indeed. I am included in 
the novel under different named. Do you understand? 
So, that gives me freedom. I enter the romance with 
other names myself. Do you understand? I’ve paid 
attention to this in all my novels. Do I speak too much? 

Damla Yılmaz: No, never. What you have mentioned is 
the answer of the next question indeed; therefore we 
have changes the question but I will try to connect.

Hıfzı Topuz: Actually, all questions make me excited, I 
get deeper. I could talk for an hour for each of them. So, 
I try to summarize. 

Damla Yılmaz: Your words are precious for us. Each of 
them is a summary for us…

Hıfzı Topuz: Thank you very much. 

Damla Yılmaz: Mr. Topuz, what do you want to say 
the young people about the Republic as a person who 

sonra Nazım hakkında yazı yazabildim. Bizler büyük bir 
baskı altındaydık, bunları yazmaya imkan yoktu. Saba-
hattin Ali’yi tanıdığım zaman, o da öyleydi. Sabahattin 
kaçaktı, bir evde gizleniyordu, peşinde polisler vardı. 
Nitekim yakalandı, bir ay sonra da öldürüldü Sabahat-
tin… İşte ben tüm bunlara tanık oldum. Orhan Kemal 
yakın arkadaşımdı. Onun çektiği acıları da yakından 
biliyorum. Paris’te ressam, yazar, karikatürist Abidin 
Dino başta olmak üzere pek çok gazeteciyle de beraber 
oldum, onların dertlerini dinledim. İşte bu yüzden de 
romanlarımda bu insanların düşüncelerine yer veriyo-
rum ve ele aldığım roman kahramanlarının hayatların-
dan bir ders çıkar-
tılsın istiyorum. Yine 
tarihi kişiliklerden 
Mithat Paşa okuyan-
lara bir şeyler öğre-
tiyor. O da yaşadığı 
yıllarda parlamenter 
rejimi, kuvvetler ayrı-
lığını savunmuş. Bu-
gün bu konular hala 
gündemde. Ben Na-
mık Kemal’i de anlat-
tım bir romanımda. 
Namık Kemal aslında 
Türkiye’de az bilini-
yor. Herkes onun için 
özgürlük kahramanı 
diyor. Tabii onun böy-
le bir dönemi olmuş 
ama sonrasında ga-
yet yalaka mektuplar 
yazmış Abdülhamit’e. Bunlar pek bilinmiyor, bunları 
da bilmek lazım değil mi? Atatürk kitabı yazmaktan 
bıkmadım. Dört kitap yazdım; “Gazi ve Fikriye”, “Dev-
rim Yılları”, “Bana Atatürk’ü Anlattılar” ve “Atatürk 
Sesleniyor”. Ben her yıl ortalama Atatürk ile ilgili otuz 
konuşma yapıyorum. Atatürk’ü ben çok sevdim. Benim 
romanlarımın en önemli özelliği gerçek insanları anlat-
masıdır. Yazarken ele aldığım kişiler ne söylemişlerse 
o sözlere sadık kalıyorum, onları asla değiştirmiyorum. 
Ama bazen Namık Kemal dönemi olsun yahut Osman-
lı’da bir dönem olsun onu ele aldığım zaman, bakıyo-
rum benim gibi düşünen insan yok, o zaman bir başka 
karakter yaratıyorum. İşte o kurmacalarda ben varım. 
Karşı taraf bir soru soruyor, tepki gösteriyor. O tepkile-
ri aslında ben göstermiş oluyorum. Kendim başka isim-
lerle romana giriyorum. Anlıyor musun? Yani bu bana 
bir özgürlük sağlıyor. Bütün romanlarımda buna dikkat 
ettim. Çok uzatıyorum değil mi?

Damla Yılmaz: Rica ederim Hocam. Anlattıklarınız 
size yönelteceğimiz bir sonraki sorumuzun cevapla-
rını oluşturuyor, o yüzden bu soruyu değiştirdik ama 
buradan yola çıkarak bağlayacağım şimdi.

Hıfzı Topuz: Hayır, bütün bu sorular beni heyecanlandı-
rıyor, dalıyorum. Her biri hakkında yarım saat, bir saat 
konuşabilirim. Onun için özetlemeye çalışıyorum.

Damla Yılmaz: Sizin her söylediğiniz bizim için çok 
kıymetli hocam. Her biri hakkında yeniden bir özet 
oluyor bizler için de…

Hıfzı Topuz: Teşekkür ederim.

Damla Yılmaz: Hıfzı Hocam, siz Atatürk’e, Atatürk 
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devrimlerine ve Cumhuriyet’e yürekten inanan bir kişi 
olarak, bugünün gençlerine Cumhuriyet ile ilgili ne 
söylemek istersiniz?

Hıfzı Topuz: Atatürk bugün de hala çok canlı, çok gün-
cel. Atatürk öleli neredeyse 79 yıl oldu.  Söylediklerini 
bugün söylemek yine devrimcilik oluyor, demokratik 
bir davranış oluyor. Atatürk hiçbir zaman güncelliğini 
yitirmedi. Onun tüm söyledikleri bu yüzden çok önemli. 
Başkanlık rejimi hakkında, laiklik hakkında, laik eğitim 
hakkında, sosyal devlet hakkında söyledikleri hala gün-
cel… Yine onun demokrasiye yaklaşımı güncel, hoşgörü 
konusundaki yaklaşımı güncel… Atatürk bütün bunları 
söylerken çoğunluk tarafından 
anlaşılmadığını da biliyor. Onun 
içinde de Cumhuriyet’i gençlere 
emanet ediyor. Yani biliyor her-
kesin bunu anlamayacağını ama 
beni gençler anlayacak ve bu 
düşüncelerimi gençler savuna-
cak diyor. O bakımdan gençlerin 
Atatürk’ü savunmaları zaten 
Atatürk’ün en büyük isteği idi. 
Bugün Türkiye’de belki Ata-
türkçüler çoğunlukta değil ama 
Atatürkçü fikir her zaman ileriyi 
gösteriyor, aydınlanmayı göste-
riyor ve ondan bu kuşaklar ders 
almalı. Yani onu örnek alarak savaşımıza devam etme-
miz lazım; demokratik yollarda, hiçbir zaman baskıya, 
darbeye başvurmadan, demokratik yollarla halkı ikna 
ederek, inandırarak savaşımıza devam etmemiz lazım. 
Ben bunda başarılı olacağımıza inanıyorum.

Damla Yılmaz: Siz 2015 yılının sonlarına doğru İzmir’de 
Folkart Galeri’de “Kara Afrika Sanatı” adlı serginizi 
açtınız. Bu sergide dünya müzelerinde eşlerine az 
rastlanan maske ve heykelden oluşan 400 parçalık ko-
leksiyonunuz yer aldı. Bize Afrika sanatına duyduğunuz 
ilginin kaynağını ve sergilenen bu parçaları nerelerden 
topladığınızı anlatır mısınız?

Hıfzı Topuz: Öncelikle Afrika’ya merakım nereden geliyor 
onu söyleyeyim size. Benim çocukluğumda evde Afrikalı 
dadılarım vardı. Onlarla beraber düşüp kalkardık, onlar 
bana masallar anlatırlardı. Ben böyle bir havada yetiştim. 
Onlar benim büyükannem gibiydi. Ayrıca bizim evde olma-
yan ama tanıdığım haremağaları vardı. Çocukken bana çok 
sempatik gelirdi o insanlar. Aradan zaman geçip gazeteci 
olunca Afrika’ya gitmeye kalktım. O günkü koşullarda hiç 
kolay değildi bu ama Unesco’da çalışmaya başladıktan 
sonra her fırsatta Afrika’ya gittim. Özellikle de Kara Af-
rika’ya... Yani ben çalıştığım yerde Afrika sorumlusu de-
ğildim elbette ama konu Afrika oldu mu uzman tutmuyor, 
kendim gidiyordum. Hatta Kongo’da bir sene kaldım. Diğer 
yerlere bir ay, bir hafta, üç gün derken 25-30 kere Kara 
Afrika ülkelerine gittim. Gittiğim zamanda Afrika maskeleri 
alıyordum ve derken bir de baktım ki dünya kadar maske, 
heykel birikmiş evimde. Ben bunları hiçbir zaman ticari 
amaçlarla biriktirmedim. Sonra sergiler açmaya başladım 
ve her sergide de diyordum ki; “Ben bunları evime sığdıra-
mıyorum, bağışlamak istiyorum. Para da elde etmek iste-
miyorum, Afrikalıları sömürmek istemiyorum. Bunları ba-
ğışlayacağım. Bir vakıf, bir üniversite, bir belediye isterse 
veririm.” Sonra birkaç yerden talep geldi bana ama en son 
Büyükçekmece Belediyesi talip oldu, ben de; “Hay hay…” 
dedim, hepsini bağışladım. Hepsi İzmir’den Büyükçekmece 

believes in Atatürk, his revolutions and Republic from 
the bottom of your heart? 

Hıfzı Topuz: Atatürk is still alive and relevant. It has 
been almost 79 years since he died.  His words are 
still revolutionary and democratic. Atatürk has always 
remained relevant. That’s why his words are so very 
important. His words about the presidential regime, 
secularism, secular education, the social state are 
still relevant. Again, his approach to democracy is 
still relevant, and the approach to tolerance is still 
relevant. Atatürk knows that the majority does not 
understand it. This is why he entrusts the Republic 

to the youth. I mean he 
knows that everyone cannot 
understand, but young people 
can understand and defend 
these thoughts. In this regard, 
Atatürk’s greatest desire was 
that the young people would 
defend Atatürk. Today in 
Turkey, Kemalists are not the 
majority, but the Kemalism 
always shows the future, 
shows the enlightenment 
and the generations should 
learn from him. I mean, we 
have to continue our struggle 

by taking him as a role model; we must continue the 
struggle by convincing the people in democratic ways, 
without pressure, without the coup, by democratic 
means. I believe that I will succeed. 

Damla Yılmaz: In 2015 you held an exhibition named 
“Kara Afrika Sanatı/ Sub-Saharan African Art”, in 
Folkart Galeri, İzmir. In the exhibition there was 
a collection of 400 pieces consisting of masks and 
sculptures that are rarely found in the museum 
across the world. Could you please tell us about the 
source of your interest in African art and where you 
collected the pieces you exhibited?  

Hıfzı Topuz: First of all, I will tell the source of my 
interest in Africa. I had African nannies at home during 
my childhood. I played with them a lot; they used to 
tell me stories. I grew up in such an atmosphere. 
They were like my grandmothers. Moreover, there 
were eunuchs that I knew; but there weren’t any in my 
home. I liked those people when I was a little child. 
After a while, I tried to go to Africa, when I became 
a journalist. However, it wasn’t easy. After starting 
working at UNESCO, I went to Africa on all occasions. 
Especially to Sub-Saharan Africa... I wasn’t in charge 
of Africa indeed but as far as Africa was concerned I 
didn’t assign anyone; I went by myself. Even I stayed 
in Congo for a year.  I went to Sub-Saharan African 
countries 25-30 times. Whenever I went I bought 
African masks; then I suddenly realized that I had a 
collection of masks and sculptures at home. I never 
collect them with commercial purposes. They I started 
holding exhibitions. I always said that “There is no 
place at home for all these and I don’t want to make 
profit of them and exploit the Africans. I will donate 
these. If any municipality or university asks for, I could 
give them.” Then I received the proposals, finally 
Büyükçekmece Municipality submitted its proposal 
and I said “Alright…” and donated. Those were sent to 
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Büyükçekmece Municipality 
from İzmir. For now they are 
kept in a warehouse. The 
Mayor allocated a great place 
to build a museum. Now we 
are making plans. However, 
the museum I am dreaming 
of is not a kind of temple but 
a live museum. Everyone will 
be able to visit. There will be 
other exhibitions, seminars, 
meetings and sessions. 
Students will visit. But for 
all these we need a big land. 
The Mayor gave a land of 8 
decares. I designed it as an 
African village. I mean, there 
will be tropical trees, the 
huts with withe roofs, a zoo, 
and a market where the local 
African products are sold 

accompanied by the African music. I will introduce 
Africa to the people. Recently, I am busy with the 
preparation of the museum. 

Damla Yılmaz: The final question is about TÜYAP book 
fair and the Turkish people’s love of reading book. Do 
you think that the Turkish people like reading?  

Hıfzı Topuz: I think I have 
participated in TÜYAP book 
fair for twenty years and the 
numbers of the visitors increase.  
Previously, the fair was held in 
Tepebaşı; but it was small. Now 
the area is five times bigger but 
it is still very crowded. Teachers 
and students, young people, 
women come to the fair. The fair 
is a midpoint for me to meet with 
my readers. Sometimes there 
is a long queue in front of my 

desk for autograph but I try to interact with the readers 
as much as possible. I listed to the criticism on my books; 
the interaction with readers is a source of inspiration. 
What is the number of the readers? The rate of the people 
reading… there was no such thing in my childhood. The 
best sellers of those day were Refik Halit, Esat Mahmut, 
Kerime Nadir and formerly Reşat Nuri. Those are 
published a few thousand. Now it is published hundreds 
of thousands, isn’t it? The number of the readers and the 
interest have increased so much. However the rate isn’t in 
parallel with the increase in population. Because people 
are more likely to watch TV; of course there is a fact, 
called social media. People never leave the computers 
because of the social media; they use mobiles, but still 
many books are published. Teachers generally try to 
instill reading love to the young people and students. And 
recently there are reading clubs. A teacher, an intellectual 
and five-ten people come together and invite the writer 
of the book to have discussion. It is really important. As I 
receive such invitation, I always accept and attend. They 
question me but I am quite happy with that. 

Damla Yılmaz: Mr. Topuz, I would like to thank you for 
this pleasant conversation again.

Hıfzı Topuz: I wish you success in your academic life.

Belediyesi’ne gitti. Şimdilik bu 
malzemeler depoda duruyor. 
Belediye başkanı orada müze 
açmak için büyük bir yer ayırdı. 
Şimdi onun planlarını yapıyoruz. 
Yalnız benim düşündüğüm müze, 
bir tapınak gibi değil, yaşanan 
bir müze olacak. Herkes gelip 
gezecek. Başka başka sergiler 
açılacak, seminerler, toplantılar, 
tartışmalar yapılacak, öğrenciler 
gelecekler. Tabii bunların olabil-
mesi için de büyük bir arazi la-
zım. Belediye başkanı bunun için 
sekiz dönümlük bir yer ayırdı. 
Onu ben bir Afrika köyü olarak 
tasarladım. Yani orada tropikal 
ağaçlar, çatıları saz ve kamışlar-
la kaplı kulübeler, hayvanat bah-
çesi, içinde Afrika ürünlerinin 
satıldığı bir market olacak ve bir 
taraftan da Afrika müziği çalınacak. Yani Afrika’yı turistik 
bir halde insanlara tanıtacağım. Şimdilerde bu saydıkları-
mın hazırlıklarıyla meşgulüm.

Damla Yılmaz: Son sorumuz  
TÜYAP kitap fuarı ve Türk halkının okuma sevgisi hak-
kında. Sizce halkımız kitap okumayı seviyor mu?

Hıfzı Topuz: TÜYAP Kitap Fuarı’na 
galiba yirmi seneden beri katılıyorum 
ve gelenlerin sayısının arttığını düşü-
nüyorum. Eskiden kitap fuarı Tepe-
başı’nda olurdu ama orası küçüktü. 
Şimdi alan olarak belki beş misline 
çıktı ama fuar zamanı burası da tık-
lım tıklım oluyor. Okullardan öğren-
ciler ve öğretmenler geliyor, gençler 
geliyor, kadınlar geliyor. Benim için 
fuar, okuyucularımla bir buluşma 
merkezi haline dönüşüyor. Bazen 
imza masamın önünde uzun kuyruk 
oluyor ama ben mümkün olduğu kadar okuyucularla iletişim 
kurmaya çalışıyorum. Kitaplarımla ilgili eleştirilerini alıyorum 
ve okuyucularla temas etmek benim için bir esin kaynağı oluyor. 
Okuyucu sayısı nedir? Kitap okuyanların oranı. Benim çocukluk 
yıllarımda böyle bir şey yoktu. O zaman en çok okunan roman-
lar; Refik Halit, Esat Mahmut, Kerime Nadir ve daha evvel Reşat 
Nuri idi. Bunlar birkaç bin basılırdı, o kadar. Şimdi yüzbinlerce 
basılıyor kitaplar, değil mi? Okuyucu sayısı da ilgi de çok arttı. 
Ama nüfusun artışına paralel değil bu oran. Çünkü günümüzde 
insanlar daha çok televizyona vakit ayırıyorlar, tabii bir de sosyal 
medya var. İnsanlar sosyal medya yüzünden bilgisayarlarının 
başından ayrılamıyorlar, telefonlarıyla haberleşiyorlar, tüm 
bunlara rağmen çok kitap basılıyor. Gençlere, çocuklara öğret-
menler okuma zevkini aşılamaya çalışıyorlar. Bir de son zaman-
larda kitap okuma kulüpleri kurulmaya başlandı. Bir öğretmen, 
bir aydın kişi beş on  kişiyi çevresine topluyor ve kitabını oku-
dukları yazarı çağırarak onunla tartışıyorlar. Bu da çok önemli 
bir gelişme. Ben bu tür bir etkinlik daveti aldığım zaman zaman 
kabul ediyorum ve gidiyorum. Beni sorguya çekiyorlar ama ben 
bu durumdan son derece mutluyum.

Damla Yılmaz: Hıfzı Hocam, bu güzel söyleşi için size 
bir kez daha teşekkür ediyorum.

Hıfzı Topuz: Ben de sana eğitim hayatında başarılar 
diliyorum.
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VEDAT GÜNYOL DENEME ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ 
ÖNER YAĞCI

ÖNER YAĞCI
THE OWNER OF VEDAT GÜNYOL ESSAY AWARD

The winners of Vedat Günyol Essay Awards held 
by the Municipality of Kartal were announced. 
Öner Yağcı was the winner of the award with 

his artwork named “Anadolu’nun Umudu Aydınlık”, 
which hasn’t been published, among 74 works. 

February 27, 2017, the winner 
of Vedat Günyol Essay Awards 
held by the Municipality of 
Kartal in the name of the 
translator, critic, lecturer, 
publisher and author Vedat 
Günyol who died in 2004. Öner 
Yağcı was the winner of the 
award with his unpublished 
work “Anadolu’nun Umudu 
Aydınlık”. Between July 15 
and November 30, 74 essay 

writer applied to Vedat Günyol Essay Awards contest 
organized by the Municipality of Kartal and supported 
by İstanbul Bar Association, Writers’ Trade Union of 
Turkey, Kırmızı Kedi Publishing House and İstanbul 
Atatürk High School Alumni Foundation. 

THE AWARD CEREMONY ON MARCH 5 
As a result of the evaluation by the jury consisting of Celal 
Ülgen, Haluk Hepkon, Hüseyin Özbek, Hüsnü Yeşilyurt, 
Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan and Uğur Kökden, Öner 
Yağcı was the winner of Vedat Günyol Essay Award with his 
unpublished short-story “Anadolu’nun Umudu Aydınlık”; 
and Hamdi Topçu with his work “Kirpinin Dansı” and 
Ayşe Yamaç with her work , “Aklımın Söz Kanatları” were 
received the jury’s special award. The awards were granted 

with a ceremony organized in Hasan Ali 
Yücel Culture Center on March 5. Mustafa 
Köz, the Head of Writers’ Trade Union of 
Turkey “There were 74 works sent for the 
contest organized by the Municipality of 
Kartal in order to commemorate Vedat 
Günyol and introduce him to the new 
generations. It is pleasure to have so 
many applications for a contest organized 
for the first time.” Hüsnü Yeşilyurt, the 
Deputy Mayor and jury said: “We need 
to commemorate the important value of 
the literature Vedat Günyol. We need to 
introduce him to the new generations. As 
we were thinking about what we could do 
for him, suddenly the idea of essay contest 
came to the minds”. 

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Vedat 
Günyol Deneme Ödülleri’nin sonuçları açık-
landı. Yarışmaya katılan 74 eser arasından 

“Anadolu’ nun Umudu Aydınlık” isimli yayınlanma-
mış eseriyle Öner Yağcı ödülün sahibi oldu.

Kartal Belediyesi tarafından 
2004 yılında hayatını kaybeden 
çevirmen, eleştirmen, öğret-
men, yayıncı ve yazar Vedat 
Günyol’un adını yaşatmak ama-
cıyla düzenlenen Vedat Günyol 
Deneme Ödülleri’nin sonuç-
ları 27 Şubat 2017 tarihinde 
açıkladı. «Anadolu’nun Umudu 
Aydınlık» isimli yayınlanmamış 
eseriyle Öner Yağcı ödülün 
sahibi oldu. Kartal Belediye-
si’nin öncülüğünde ve İstanbul Barosu, Türkiye Yazarlar 
Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi ile İstanbul Atatürk Lisesi 
Mezunları Vakfı’nın da destek verdiği Vedat Günyol Dene-
me Ödülleri Yarışması’na 15 Temmuz-30 Kasım tarihleri 
arasında 74 deneme yazarı başvurmuştu.

ÖDÜL TÖRENİ 5 MART’TA YAPILDI
Celal Ülgen, Haluk Hepkon, Hüseyin Özbek, Hüsnü Yeşilyurt, 
Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden’in yer aldığı 
seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 74 
eser içinden “Anadolu’nun Umudu Aydınlık” isimli yayınlan-
mamış eseriyle Öner Yağcı, Vedat Günyol Deneme Ödülü’nün 
sahibi olurken, “Kirpinin Dansı” eseriyle Hamdi Topçu, “Aklı-
mın Söz Kanatları” eseriyle de Ayşe Yamaç seçici kurul özel 
ödülüne layık görüldü. Dereceye girenlerin ödülleri Hasan 
Ali Yücel Kültür Merkezi’nde 5 Mart’ta dü-
zenlenen törenle sahiplerine verildi. Kurul 
adına konuşan Türkiye Yazarlar Sendikası 
Başkanı Mustafa Köz; “Vedat Günyol’u 
yaşatmak ve yeni nesillere tanıtmak için 
Kartal Belediyesi öncülüğünde gerçekleş-
tirilen yarışmaya 74 yazar eser göndermiş-
tir. Bir ödülün ilkinde bu kadar başvurunun 
olması sevindirici. “ dedi. Yarışmanın 
seçici kurulunda yer alan Kartal Belediye-
si Başkan Yardımcısı Hüsnü Yeşilyurt da 
ödül töreniyle ilgili olarak; “Edebiyatımızın 
büyük değeri Vedat Günyol’u bizim anma-
mız gerekiyor. Yeni kuşaklara aktarmamız 
gerekiyor. Onun için ne yapabiliriz derken 
onun adına bir deneme yarışması fikri 
ortaya çıktı.” diye konuştu.
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Röportaj / Interviwer: Deniz Arık

Fuat Sevimay, who translated  the works of James 
Joyce, is the author of a short story named “Ara 
Nağme”, three novels “Kapalıçarşı”, “AnarŞık” 

and “Aynalı” and two books for children “Hayal Okulu 
İşbaşında 1” and “Haydarpaşa”. We conversed with  
Mr. Sevimay on how he started his authorship adventure. 

Deniz Arık: Mr. Sevimay, first of all I would like to thank 
you for the interview. You suddenly started to engage 
with literature upon such radical decision that you resign 
from the job when you were a director in a corporate 
company. We would like to start the conversation with 
the factors that had effects on your decision. 

Fuat Sevimay: Deniz, to be 
frank I didn’t think broadly 
to make such a decision. 
I do not have such an 
interesting and dedicated 
story like that many of my 
author fellows have. I was 
a moderate reader until 
the age of 25 and an only 
a good reader between 25 
and 35. I never dreamt of 
being an author or spending 
my life with literature. 
However, I felt stuck and 
bored that the business 
world I was involved in 
stereotyped people. I 
understood that I could not 
go on and I would like to 
spend my life in the world 
of literature. However, it 
is not possible to become 
a writer just wishing that. 
The works written should 
be appreciated by others. 

As I gained the appreciation, the enthusiasm that I felt 
for writing has increased. 

Orhan Kemal, an author from Çukurova standing 
against the things imposed by the system
Deniz Arık: You received the first prize with the book 
named “Ara Nağme” consisting of 16 short stories 
in Orhan Kemal Short Story Contest organized by 
Çukurova Litterateurs Association in 2014. It is 
significant to have an award in a contest organized 
in the name of Orhan Kemal, the immortal author of 
Turkish literature. What would you like to tell about 
Orhan Kemal? 

Fuat Sevimay: Orhan Kemal is an important name for 
Turkish literature. As far as award is concerned, it was 

Ara Nağme” adlı bir öykü, “AnarŞık” ve  
“Aynalı” adlı iki romanı, “Hayal Okulu  
 İşbaşında 1” ile “Haydarpaşa” adlı iki çocuk 

kitabı olan ve aynı zamanda James Joyce’tan  çeviri-
ler yapan Fuat Sevimay ile yazarlık serüvenine nasıl 
başladığını konuştuk.

Deniz Arık: Fuat Bey, merhaba. Öncelikle bu röportaj 
için size teşekkür etmek isterim. Siz kurumsal bir şir-
kette yönetici iken radikal bir karar alarak işi bırakıp 
edebiyat ile ilgilenmeye başlıyorsunuz. Söyleşimize 
bu kararı almanızda nelerin etkili olduğunuzu öğre-
nerek başlamak istiyoruz.

Fuat Sevimay: Deniz, doğ-
rusu böyle bir karar alırken 
çok uzun uzadıya düşündü-
ğümü söyleyemem. Benim 
çoğu yazar arkadaşım gibi 
öyle sempatik bir hikayem 
yok açıkçası. Ben 25 yaşıma 
kadar kötü bir okur, 25 ile 
35 yaş arasında ise sadece 
iyi bir okurdum. Hiçbir za-
man yazar olacağım, haya-
tımı edebiyatla sürdürece-
ğim gibi bir hayalim yoktu. 
Fakat içinde bulunduğum 
hayat yani iş hayatının da-
ralmışlığı, insanı belli bir 
kalıba sokmaya çalışması 
bana çok sıkıcı geliyordu. 
Böyle devam edemeyece-
ğimi gördüm ve hayatımı 
edebiyat dünyasının içinde 
geçirmeyi istedim. Ancak 
ben yazar olacağım demek-
le yazar olunmuyor. Sizin 
yazdıklarınızın birileri tara-
fından takdir ediliyor olması lazım. İşte o takdir gelince, 
benim de yazma konusundaki heyecanım arttı. 

Orhan Kemal, sistemin dayattıklarına karşı 
duran bir Çukurova yazarı
Deniz Arık: 2014 yılında katıldığınız Çukurova Edebi-
yatçılar Derneği’nin düzenlediği Orhan Kemal Öykü 
Yarışması’nda, içinde 16 öykünüzün bulunduğu  “Ara 
Nağme” adlı kitabınızla birincilik ödülünü aldınız. 
Türk edebiyatının ölümsüz adı Orhan Kemal adına 
düzenlenen yarışmada derece almak çok anlamlı. Siz 
Orhan Kemal için neler söylemek istersiniz?

Fuat Sevimay: Orhan Kemal, edebiyat dünyamızda çok 
büyük bir isim. Ödül konusu ise beni yazmaya teşvik 
eden en önemli şeylerden biri oldu. Yazdığım ilk öykü-

YAZDIKLARIM 
OKURUN TAKDİRİ

WHAT I WROTE IS THE PERCEPTION OF READERS

“
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the thing that encouraged and motivated me to write. As 
my first short story was awarded in a contest organized 
by a chamber of architects, I had ambition of writing. 
That award was followed by others. Following Orhan 
Kemal Short Story Award, my last novel received Ahmet 
Hamdi Tanpınar Award. These have been encouraged 
me to write. The names making contributions to the 
Turkish Literature are very precious. However Orhan 
Kemal such an icon that he, an author from Çukurova, 
abstains from the certain things imposed by the system. 
In the book Murtaza by Orhan Kemal it is told the lives 
people stuck in a factory and their experience within the 
system regardless of their goodwill. In his books named 
“Bereketli Topraklar Üzerinde” and “Hanımın Çiftliği” 
it can be read the human relations and the effects of 
economic interests on people. Moreover, the scripts 
written by him left mark on Turkish Cinema in 1960s 
and on Yeşilçam in 1970s. Orhan Kemal is an important 
author affecting a period with his novels and scripts. 
I am very glad that my name is mentioned with Orhan 
Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar and Ümit Kaftancıoğlu 
thanks to my writings. 

Deniz Arık: Besides you short story book, the books 
named “Hayal Okulu İşbaşında 1” and “AnarŞık” were 
published. You also make translations. You recently 
translated a work “Finnegan Wake” by the Irish 
author James Joyce into Turkish. Why James Joyce 

and his this work? 

Fuat Sevimay: As far as 
translating James Joyce is 
concerned, let’s call it fate.  
Because I thought that I could 
translate to earn money as my 
stories, children’s books and 
novels started to be published. 
As starting translations under 
the roof of the publishing 
house I worked with the second 
translation was the Critical 
and Occasional Writings of 
James Joyce that had not been 
translated into Turkish. I was 
a good reader of James Joyce. 
James Joyce is well-known 
with “Ulysses”, “Dubliners” 
and “A Portrait of an Artist as a 
Young Man”. However, the work I 
translated showed me the human 
part of Joyce. The writer creates 
a magnificent world through 
a fictional text and shapes the 
characters in the world. However, 
besides the fiction, you read 

various texts written by the non-author James Joyce 
on politics, literature, theatre and painting and the 
issues between Ireland and Britannia on those days; 
and you recognize his perspective of life. This is what 
has helped me to develop intimacy with James Joyce. 
Following that I translated “Sanatçının Delikanlılık 
Portresi” which is semi-biography of James Joyce. I 
think James Joyce is the greatest writer in the world. 
For sure, there are globally known names from Kafka 
to Dostoyevsky from Musil to Tolstoy, but James 
Joyce is a ground-breaking author. After translating 
his two works, I translated “Finnegans Wake,” which 

mün bir mimarlar odasının düzenlediği yarışmada ödül 
almasıyla bende yazma tutkusu oluştu. O ödülü, diğer 
ödüller izledi. Orhan Kemal Hikaye Ödülü’nün ardından 
da son yazdığım romanım Ahmet Hamdi Tanpınar Ödü-
lü’nü aldı. İşte tüm bunlar benim için yazma konusunda 
teşvik edici oldu. Türk edebiyatına katkıda bulunmuş 
isimlerin hepsi çok değerlidir. Fakat Orhan Kemal 
öyle özel bir isim ki, sistemin dayattığı birtakım şey-
lerden kaçan bir Çukurova yazarı. Onun yazdığı Bekçi 
Murtaza’da, bir fabrikaya sıkışan insanların hayatları, 
iyi niyetli olsalar bile o sistemin içinde neler yaşaya-
bilecekleri anlatılıyor. Yine onun “Bereketli Topraklar 
Üzerinde” ve “Hanımın Çiftliği” romanlarında anlattığı 
insan ilişkileri, ekonomik çarkların insanı ne hale ge-
tirdiğini görüyoruz. Ayrıca yazdığı senaryolarla Türk 
Sineması’nda da 1960’larda, 1970’lerde Yeşilçam’da iz 
bırakmıştır. Orhan Kemal, yazdığı romanlar ve senar-
yolarla bir dönemi etkilemiş büyük bir yazardır. Ben 
de yazdıklarımla Orhan Kemal’le, Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’la, Ümit Kaftancıoğlu’yla birlikte anılmaktan dolayı 
çok mutluyum.

Deniz Arık: Sizin öykü kitabınızın dışında “Hayal Oku-
lu İşbaşında 1” adlı bir çocuk kitabınız ve “AnarŞık” 
adlı bir de romanınız yayımlandı. Siz ayrıca çeviri de 
yapıyorsunuz. En son İrlandalı yazar James Joyce’un 
“Finnegan Uyanması” adlı eserini Türkçeye çevirdiniz. 
Neden James Joyce ve neden onun bu eseri?

Fuat Sevimay: James Joyce çevi-
rileri benim için biraz kader gibi 
oldu. Çünkü öykülerim, çocuk 
kitaplarım, romanlarım yayınlan-
maya başladığında para kazana-
bilmek için çeviri yapabileceğimi 
de düşündüm. Çalıştığım yayıne-
viyle çeviriye başladığımda ikinci 
çevirdiğim eser James Joyce’un 
daha önce Türkçeye çevrilmeyen 
eleştiri deneme yazıları oldu. 
Ben aslında James Joyce’un iyi 
bir okuruydum. James Joyce’u 
insanlar “Ulysses”den, “Dublin-
liler”den, “Sanatçının Portre-
si”nden bilirler. Fakat çevirdiğim 
eser bana James Joyce’un daha 
çok insan tarafını gösterdi. Yani 
bir yazar kurgusal bir metinle 
müthiş bir dünya yaratıyor, orada 
karakterlerine şekil veriyor. Fakat 
bu kurgunun dışında gerçek ha-
yattaki James Joyce’un siyasetten 
edebiyata, sanatın diğer türlerin-
den tiyatro, resim gibi o zaman 
İrlanda’nın yaşadığı Britanya’yla 
ilgili birtakım sorunlara kadar çok sayıda yazdığı met-
nini okuyorsunuz ve o kişinin hayata nereden baktığını 
görüyorsunuz. Bu benim James Joyce ile yakınlaşmamı 
sağladı. Hemen arkasından sanatçının “Delikanlılık 
Portresi”ni çevirdim. Bu kitap James Joyce’un biraz 
da otobiyografik diyebileceğimiz bir eseriydi. Bugün 
bana göre James Joyce dünyanın en büyük yazarıdır. 
Tabii ki Kafka’dan Dostoyevski’ye, Musil’den Tolstoy’a 
kadar dünya çapında isimler vardır ama James Joyce 
da edebiyatta çığır açan bir yazardır. Onun iki eserini 
çevirdikten sonra James Joyce’un, dünyada yazılmış en 
zor edebiyat metinlerinden biri olarak kabul edilen ve 
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is considered to be one of the most difficult literary 
texts written around the world and very difficult to 
translate. First of all my relationship with the work 
started through understanding. Think that you have a 
book to translate you have heard a lot since high school 
years; it is thought that it is hard to read, understand 
and translate. While reading the first 3-5 pages of the 
book, I thought how the book could be translated. The 
thing that makes the book special is that the book was 
fictionalized with a different language use unlike the 
classics. First I leafed through, to see whether it would 
work. I realized it was getting better, and then I liked it. 
I think James Joyce is a great author and “Finnegans 
Wake” is far above literature we really know. Then I felt 
that I could progress step by step and the translation 
lasted about three years. It was very tiring but 
enjoyable as well. This is how it started and finished; 
after that it is all the appreciation of readers. 

Turkey is the country with the highest rank 
of translated works among the European 
countries
Deniz Arık: It is known that translation is difficult. 
According to you who are successful in terms of 
translation in Turkey? 

Fuat Sevimay: Actually it is relative. I can mention few 
names here but before that I would like to underline 
that Turkey is the country where the translated works 

are published most among 
the other European countries. 
It might sound great for the 
translator, but in fact it bothers 
me.  Because it means we are 
in peripheral position in terms 
of transactions with other 
languages. However I think the 
value that translator adds to the 
book is highly important in such 
a country where the translated 
works are read that much. Since 
translators have contributions 
in the appreciation of the work 
as well as writers. Unfortunately 
there are translators and 
publishing houses far beyond 
this idea. There are specific 
names who upgrade the original/
source text as translating.  One 
of them is Ahmet Cemal. For 
example I read the original text 
of “The Alexandria Quartet” and 
its translation into Turkish; but I 
grant you that Turkish translation 
is much better than the source 
text. The other translators are 
Şadan Karadeniz and Betül Parlak 

whom are successful to me. I strongly recommend the 
readers to follow translators as much as writers. 

It is hard to translate poetry. 
Deniz Arık: Well, do you think translating poetry?  

Fuat Sevimay: No, I don’t. This is something that I am 
questioning. James Joyce has six works that can be 
recognized among masterpieces in world literature. 

çevrilmesi çok zor olan “Finnegans Wake” adlı eserini 
çevirdim. Öncelikle o eserle ilişkim, açıkçası anlamak 
üzerine başladı. Yani düşünsenize lise yıllarından beri 
adını duyduğunuz bir fenomen ama okunamaz, an-
laşılamaz ve çevrilemez denilen bir kitap var ortada. 
Kitabın ilk 3-5 sayfasını okurken bir yandan bu kitap 
nasıl çevrilebilir diye düşündüm. Bu kitabı özel kılan ise 
bildiğimiz klasik romanlardan çok farklı, çok değişik 
bir dille kurgulanmış bir roman olmasıydı. Önce kita-
bın birkaç sayfasını çevirdim, bakalım olacak mı diye? 
Baktım ilerliyor, çok hoşuma gitti. Ayrıca James Joyce 
müthiş bir isim ve “Finnegans Wake” gerçekten bildi-
ğimiz edebiyatın tamamen dışında ve çok üstünde bir 
eser. Derken adım adım ilerledim ve bu kitabın çevirisi 
üç yıla yakın bir zamanımı aldı. Çok yorucuydu ama bir 
o kadar da keyifliydi. İşte böyle başladı ve bitti, bundan 
sonrası tamamen okurun takdiri.

Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en çok çeviri 
eserin yayınlandığı bir ülke
Deniz Arık: Çeviri yapmanın zor olduğunu biliyoruz, 
siz en çok ülkemizde çevirmen olarak kimi ya da kim-
leri başarılı buluyorsunuz?

Fuat Sevimay: Bu aslında çok göreceli bir yaklaşım. 
Birkaç isim sıralayabilirim ama isme gelmeden önce 
açıklamak isterim ki,  Türkiye aslında Avrupa ülkeleri 
içinde en çok çeviri eserin yayınlandığı bir ülke. Bu bir 
çevirmen için önce kulağa hoş gelebilir fakat beni çok 
rahatsız eden bir durum. Çünkü 
demek ki bizim diğer dillerle alış-
verişimiz bizim aleyhimize bir ko-
numda. Fakat yine de çevirinin bu 
kadar okunduğu bir ülkede, çevir-
menin kitaba kattığı değerin çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü çevirmenin de kitabı yazan 
kişi kadar o eserin okunmasında, 
beğenilmesinde ciddi katkısı var-
dır. Maalesef bundan çok uzak çe-
virmenler ve uzak yayınevleri de 
var. Ülkemizde belli isimler eserin 
çevirisini yaparken, orijinal metni 
daha da yukarıya çekebiliyorlar. 
Bu tür çevirmenlerin başında Ah-
met Cemal’in adını verebilirim. 
Örneğin “İskenderiye Dörtlüsü” 
adlı kitabın ben orijinal metnini de 
okudum, Türkçe çevirisini de ama 
emin olun Türkçesi, aslından daha 
başarılı. Yine başarılı çevirmenler 
arasında Şadan Karadeniz’in adını 
verebilirim. Buradan okurlara bir 
yazar kadar çevirmen de takip et-
melerini şiddetle tavsiye ederim.

Şiir çevirisi yapmak zordur
Deniz Arık: Peki, siz şiir çevirisi yapmayı düşünüyor 
musunuz?

Fuat Sevimay: Yok, düşünmüyorum. Bu çok sorguladı-
ğım bir şey. James Joyce’un dünya edebiyatında temel 
eseri denilebilecek altı eseri vardır. Ben de bunlardan 
beşini Türkçe’ye çevirdim. Altıncı eser ise “Ulysses”. 
Ben şimdilik bu kitabın da çevirisini yapmayı hayal 
ediyorum. James Joyce’un bunların dışında bir de 
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şiir kitabı vardır. Ancak şiir çevirisi çok daha farklıdır 
ve üretildiği dilin estetiğini, o dildeki anlamını okura 
vermek gerçekten çok zordur. Bu nedenle şiir çevir-
menlerine ben çok saygı duyuyorum ama ben şiirin 
yazıldığı dildeki tınısının ve duygusunun korunmasının 
daha doğru olduğunu düşünüyorum. O nedenle ben 
bugüne kadar şiir çevirisi hiç denemedim, denemeyi 
de düşünmüyorum.

Deniz Arık: Çeviri yapmak ya da öykü yazmak için siz 
özel bir eğitim aldınız mı?

Fuat Sevimay: Almadım, üstelik ben bir edebiyat fakül-
tesinden ya da çeviri bilimi, mütercim tercümanlık gibi 
bölümlerin birinden de mezun değilim. Ancak yazarlı-
ğın ille de eğitim alınarak yapılabileceğini düşünmüyo-
rum. Ben de pek çok yazar gibi alaylıyım ve başarımı 
çok fazla kitap okumaya borçluyum.

Deniz Arık: Şu günlerde ne ile meşgulsünüz? Öykü ya 
da roman mı yazıyorsunuz, çeviri mi yapıyorsunuz?

Fuat Sevimay: Bende bu zamana kadar çeviri ile yazma 
hep eşzamanlı gitti. Bu çok uzun ve meşakkatli olan ve az 
önce konuştuğumuz James Joyce çevirisini aslında kısa 
bir süre önce bitirdim. Bu kitabın çevirisiyle uğraştığım 
zamanlarda başka çeviriler de yaptım, ufak tefek kendi 
öykülerimi de yazdım. Şimdilerde yine çeviriye devam 
ediyorum. Üzerinde çalıştığım İtalyanca bir metin ama 
Joyce’un kitapları kadar zor değil. Diğer taraftan da daha 
önce yazdığım öykülerimi toparlıyorum. Çünkü öykü za-
mana ihtiyaç duyan, daha doğrusu demlenmesi gereken 
bir metindir. Daha önceden kabataslağını ortaya çıkartıp, 
bir kenara koyduğum metinler var, onları toparlıyorum. 
Dileğim bu öyküleri tamamlayarak yayınlamak.

Deniz Arık: Umarız en kısa zamanda bu metinler de 
kitap halinde yayınlanır. Söyleşi için bir kez daha te-
şekkür ederim.

Fuat Sevimay: Deniz, bu güzel söyleşi için ben de sana 
teşekkür ederim.

I translated five of them into Turkish. The sixth one 
is “Ulysses”. For now I am dreaming of translating 
the book. Besides, James Joyce has a poetry book. 
However translating poetry is quite different; it is 
really hard to transfer the aesthetic of the language 
it is produced within and the meaning in the source 
language to the reader. Therefore, I respect the poetry 
translators but I think it is more appropriate to protect 
the tone and emotions in the source language. So, I 
have never attempted to translate poetry and I will not. 

Deniz Arık: Did you get special training for translation 
or short stories? 

Fuat Sevimay: No, I didn’t. Even I am not a graduate of 
faculty of arts or department of translation studies or 
department of translation and interpretation. However, 
I do not think that education is a must for being a 
writer. I am self-taught like many writers and I owe my 
success to reading a lot. 

Deniz Arık: What are you engaging in recently? Are 
you writing stories or novel, or making translations?

Fuat Sevimay: I have always written and translated 
simultaneously up to now. I have just finished the long 
and tiring translation of the work by James Joyce. I 
translated other short texts and wrote few stories 
as I was translating the book that I have mentioned. 
Recently I am translating a text written in Italian; 
however it is not as difficult as works of Joyce. On the 
other hand I am reviewing my stories, because stories 
need time to be ready. There are texts that I outlined 
and drafted formerly; I am working on them. My desire 
is to complete and publish the stories. 

Deniz Arık: I hope these works would be published 
as a book soon. Thank you very much for the 
conversation. 

Fuat Sevimay: Deniz, I also thank you for this pleasant 
conversation.
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Röportaj / Interviwer: Engin Can Aksu

Engin Can Aksu: Dear, Ms. Özgen, we know you from 
the TV program named “Öteki Gündem” which is 
mostly appreciated and broadcasted on Habertürk 
TV. I would like to talk about your education before 
asking how you started TV program career. You are 
a successful and appreciated TV presenter, but you 
studied on engineering. These are totally different 
paths. How did you combined these two? Was there 
anyone who guide you to choose TV? 

Cansu Canan: No, no one has guided me to 
choose TV programming or be TV presenter, in 
short, the television world. Actually I was asked 
to be model or actor during school years, but 
I didn’t get along well with the camera. I was 
only thinking about the school and lessons. I 
emphasize that you might all have dreams, ideas; 
you should have but do not make wrong decisions 
ignoring education. Your dreams can be realized 
only through an upright education. As far as your 
question is concerned, Engin, nobody guided me 

CANSU CANAN ÖZGEN: NEVER GIVE UP ON YOUR DREAMS!

CANSU CANAN ÖZGEN: 
HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN!

Engin Can Aksu: Cansu Hanım, merhaba. Bizler sizi 
Habertürk TV’de çok beğenilen bir program olan 
“Öteki Gündem”le tanıyoruz. Programcılık geçmişini-
zi, nasıl başladığınızı size soracağım ama ondan önce 
eğitiminizden söz etmek istiyorum. Evet, siz başarılı 
ve beğenilen bir programcısınız ama üniversitede 
mühendislik eğitimi aldınız. Bu çok farklı iki kulvar. 
Ne oldu, nasıl oldu da iletişim ile mühendislik kesişti? 
Sizi televizyonculuğa yönlendiren birileri mi oldu?

Cansu Canan: Hayır, beni sunuculuğa, programcılı-
ğa kısacası televizyon dünyasına yönlendiren kimse 
olmadı. Aslında okul yıllarında modellik ve film tek-
lifleri alıyordum ama kamera ile aram çok da sıcak 
sayılmazdı. O zamanlar benim için varsa yoksa okul 
ve derslerim vardı. Bunu üzerine basa basa, altını 
defalarca çizerek söylüyorum. Hepinizin hayalleri 
olabilir, idealleri olabilir, olmalı da ama asla eğitimi 
göz ardı edip yanlış kararlar vermeyin. Hayallerini-
zi ancak iyi bir eğitim alırsanız gerçekleştirirsiniz. 
Soruna gelecek olursam Engin’cim, evet beni kimse 

Habertürk TV’nin başarılı sunucusu 
Cansu Canan Özgen’den  
Avaz okuyucularına özel açıklamalar. Conversations with Cansu Canan Özgen, 

successful presenter of Habertürk TV,  
Special for the Avaz readers.
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to choose a career on TV. I think we should go 
with the flow. 

Engin Can Aksu: Well, what did you study in order to 
become a TV presenter? 

Cansu Canan: I like talking. In order to be able 
to speak more eloquently, I had trainings on 
elocution. First I was on Beşiktaş TV. Then, I 
started news reporting on Habertürk TV. I can 
say that I got experienced and learnt the business 
on site. Actually, I am still learning; because TV 
world continuously changes and renews itself. 
Therefore, one should never say that I have 
learnt. 

Besides its core team, 
“Öteki Gündem” is a great 
team with its guests and 
audiences
Engin Can Aksu: Öteki Gündem 
is an on-air TV show that is 
broadcasted on Habertürk TV 
twice a week. How do you get 
prepared for the program? How 
do you evaluate and use the 
sources?

Cansu Canan: First of all we 
search the issues that arouse 
people’s interest. We have a core 
team. Each member of the team 
can express their ideas. After 
deciding on the topics, we search 

the ones who are expert in these topics. Following 
that we create a mutual calendar with the guest for 
the program. The matter here is to find the topic that 
arouses audiences’ interest and the guest who will 
express it best. Sometimes we get suggestions from 
the guests and the audiences in relation to the topic. 
Besides its cores team, “Öteki Gündem” is a great team 
with its guests and audiences. 

Engin Can Aksu: Was there anyone whom you took as 
a role model and whom you thought as an idol before 

you started your career? 

Cansu Canan: I didn’t make 
anyone my idol. As I mentioned 
before, TV business was not 
my dream job in my childhood. 
I think I approach the issues 
more rationally; I do not let 
my feelings involved in the 
business. I could not name 
anyone as an idol; however, 
I like Oprah Winfrey, the 
American talk-show star. 

Engin Can Aksu: Apart from 
“Öteki Gündem”, you also make 
different programs on special 

televizyonculuğa yönlendirmedi, hayatı biraz akışına 
bırakmak lazım.

Engin Can Aksu: Peki, sunuculuk için hangi eğitimleri 
aldınız? 

Cansu Canan: Konuşmayı seven biriyim. Daha etkili ve 
doğru konuşmak, Türkçeyi hakkını vererek kullanmak 
için diksiyon kursuna gittim ve Beşiktaş TV’de ekran 
önüne çıktım. Sonra da Habertürk TV’de haber spiker-
liğine başladım. Sunuculuk, spikerlik eğitimini biraz 
sahada öğrendim diyebilirim. Aslında hala öğreniyorum 
çünkü televizyon dünyası sürekli gelişen ve kendini 
yenileyen bir sektör. Bu yüzden de hiçbir zaman ben 
öğrendim ve bitti, demeyeceksin.

“Öteki Gündem” çekirdek 
ekibin haricinde  
konuklar ve izleyicileri ile 
çok büyük bir ekip
Engin Can Aksu: Öteki Gündem, 
Habertürk TV’de haftada iki 
defa canlı olarak yayınlanıyor. 
Programa nasıl hazırlanıyor-
sunuz? Kaynakları nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Cansu Canan: Öncelikle insan-
ların ilgisini çekecek konuları 
araştırıyoruz. Bizim çekirdek bir 
ekibimiz var ve herkes düşünce-
lerini söylüyor. Konulara karar 
verdikten sonra o konuların uz-
manlarını, kimlerin program için 
faydalı olabileceklerini araştırıyoruz. Sonrasında zaten 
sıra konuklarla program için ortak bir takvim oluş-
turmaya geliyor. Önemli olan ilgi çekecek, insanların 
merakını cezbeden konu ve onu en iyi şekilde izleyicile-
rimize aktaracak konuğu bulmak. Bazen konuklardan 
da izleyicilerimizden de konu önerisi alıyoruz, Aslında 
“Öteki Gündem” çekirdek ekibin haricinde konuklar ve 
izleyicileri ile çok büyük bir ekip.

Engin Can Aksu: Bu mesleğe başlamadan önce takip 
ettiğiniz ve idol olarak gördüğünüz birileri var mıy-
dı?

Cansu Canan: İdol olarak kimse-
yi görmedim, az önce de dediğim 
gibi çocukluğumdan başlayan bir 
televizyon sevdam yoktu benim. 
Sanırım ben biraz daha mantık 
çerçevesinden bakıyorum olaya, 
duyguları işime karıştırmıyo-
rum. Şu kişi idolümdü diyemem 
ama Amerikalı talk- show yıldızı 
Oprah Winfrey’i çok başarılı bu-
lurum ve severim.

Engin Can Aksu: Siz “Öteki 
Gündem” dışında özel günlerde 
farklı programlar da hazırlı-
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days. You are dealing with various topics including 
religions, history, art history and science. What is 
your basic source; books or internet? 

Cansu Canan: 
We use both. 
Even we refer 
the opinions 
of the guests. 
We evaluated 
the clues. It is 
much easier 
to uncover 
controversial 
issues and to 
prepare critical 
questions in a 
short time via 
internet. It saves 
time. However, 
we also use 

written sources such as books and magazines.

Engin Can Aksu: You are doing a great job with 
“Öteki Gündem”; but would you like to prepare a 
different program in the future? Do you have such 
dream?

Cansu Canan: I am a TV show presenter. I would 
like present either “Öteki Gündem”i or other show 
the best I can. I don’t have any specific plan for the 
future program. I think the best is to think about the 
proposals. 

We, Talha 
Uğurluel and 
I, are working 
on a book 
about the 
Seljuqs. 
Engin Can Aksu: 
It’s known that 
you wrote books. 
Would you mind 
talking about 
them?

Cansu Canan: 
Books, books, 
books… in fact, 

it would not be wrong that I say there is nothing in 
my life, but the books. I love reading book. I love it so 
much that I have decided to write one. Joking aside, I 
have worked on books with the guest I hosted in the 
show frequently. I had quite positive feedbacks from 
the audiences; the books have reached the mass. So, 
I feel really happy. One of the books is “Osmanlı’nın 
Şifreleri” that I worked on with Talha Uğurluel, the 
other one is “Küresel Düzenin Şifreleri” worked with 
Ramazan Kurtoğlu. The new book will be with Talha 
Uğurluel; it is about the Sejuqs. But I won’t tell the 

yorsunuz.  Din, tarih, sanat tarihi, bilim gibi çok çeşitli 
konularda içerikler ele alıyorsunuz. Kaynak olarak 
nelerden faydalanıyorsunuz? Kitap mı, internet mi?

Cansu Canan: 
Her ikisini de kul-
lanıyoruz. Hatta 
konuklarımızın 
görüşlerinden de 
faydalanıyoruz. 
İpuçlarını de-
ğerlendiriyoruz. 
İnternet tara-
masında ihtilaflı 
konuları açığa 
çıkarmak ve kısa 
sürede eleştirel 
sorular hazır-
lamak çok daha 
kolay. Size zaman 
kazandırıyor. Ama 
kitap, dergi gibi yazılı kaynakları da mutlaka kullanıyoruz. 

Engin Can Aksu: “Öteki Gündem” adlı programınızı 
başarıyla yürütüyorsunuz ancak ileride başka nasıl 
bir program yapmayı istersiniz? Böyle bir hayaliniz 
var mı?

Cansu Canan: Ben program sunucusuyum. “Öteki 
Gündem”i de diğer programları da elimden gelenin en 
iyisini göstererek sunmak isterim. “İleride şöyle bir 
program yaparım” diye düşünmedim. Gelen teklifleri 
değerlendireyim en iyisi…

Talha Uğurlu-
el’le Selçuklu-
lar üzerine bir 
kitap hazırlı-
ğındayız
Engin Can Aksu: 
Kitaplarınızın ol-
duğunu biliyoruz. 
Bize biraz da ki-
taplarınızdan söz 
eder misiniz?

Cansu Canan: 
Kitaplar, kitaplar, 
kitaplar… aslında 
hayatımda başka 
bir şey yok desem yeridir. Kitap okumayı çok seviyo-
rum. O kadar seviyorum ki baktım olmuyor; “Ben bir de 
kitap yazayım.” dedim. Şaka bir yana programlarımda 
sıklıkla konuk ettiğim bazı hocalarımızla kitap çalışma-
larımız oldu. İzleyicilerimizden de okurlardan da çok 
olumlu tepkiler aldım ve geniş de bir kitleye ulaştı bu 
kitaplar. Bu nedenle de çok mutluyum. Kitaplardan biri 
Talha Uğurluel ile “Osmanlı’nın Şifreleri”, diğeri Rama-
zan Kurtoğlu ile  “Küresel Düzenin Şifreleri”. Yeni kitap 
yine Talha Uğurluel’le olacak ve bu kez Selçuklular’ı 
anlatacağız ama şimdilik ismini söylemeyeceğim. Onun 



AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 17 / JULY 2017 / 65 

için biraz bekleyeceksiniz. Kitap çalışmalarımız son 
sürat devam ediyor. 

Engin Can Aksu: Programlarınızın dışında nelerle 
meşgul oluyorsunuz? 

Cansu Canan: Hem 
lisanımı geliştirmek 
hem de programa 
katkı sağlayacak ko-
nularda farklı kaynak 
ve görüşleri değer-
lendirmek için geçen 
yaz Amerika’da New 
York Üniversitesi’n-
den dersler aldım.  
Bu durum Türkiye’de 
de devam ediyor. İn-
gilizcemi geliştirmek 
için dersler alıyorum. 
Ayrıca programa 
konuk olan bazı ho-
calarımızla çeşitli 
üniversitelere ya da 
belediyelerin orga-
nize ettiği konferans 
ve söyleşi organizas-
yonlarına katılıyo-
rum. 

Engin Can Aksu: 
Hobilerinizden söz 
edelim biraz da… 
Nelerden hoşlanıyor-
sunuz?

Cansu Canan: Evet 
hobi olmadan olmaz, 
insan kafasını boşalt-
mazsa, eğlenceli bir şeylerle uğraşmazsa başarılı 
olamaz zaten. Biraz önce de dediğim gibi kitap oku-
mayı çok seviyorum, spor yapıyorum, arkadaşlarıma, 
aileme zaman ayırıyorum, film izlemeyi çok severim, 
vizyon ve sanat filmlerini kaçırmamaya çalışıyorum. 
Sanırım bunlar da yeter, daha ne yapayım değil mi? 

Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin!
Engin Can Aksu: Son olarak sizin gibi başarılı bir 
televizyoncu olmak isteyen gençlere neler önerir-
siniz? 

Cansu Canan: Aslında röportajın başında da söyledi-
ğim gibi eğitiminize çok önem verin. Aldığınız temel 
eğitimlerin haricinde kendinizi geliştirmeye, dona-
nımlı olmaya özen gösterin ve hayal kurmaktan asla 
vazgeçmeyin.

Engin Can Aksu: Önerileriniz ve söyleşi için çok te-
şekkür ediyorum size.

Cansu Canan: Ben teşekkür ederim Engin’cim. İleri-
de çok güzel röportajlara imza atacağına eminim. 

name; you should wait for it. The works on the book 
are in full spate

Engin Can Aksu: What do you apart from the 
programs? 

Cansu Canan: Last 
summer I attended 
the classes in New 
York University in 
the USA in order 
to improve the 
language and to 
evaluate different 
sources and opinions 
that would make 
contribution to the 
show. Now, I continue 
attending classes in 
Turkey to improve 
English. Besides, 
I also take part in 
the conferences 
and sessions 
organized by various 
universities or 
municipalities with 
the guests that I host 
in the show. 

Engin Can Aksu: 
Let’s talk about your 
hobbies… What do you 
like to do in your free 
time?

Cansu Canan: Sure, it 
is impossible without 
hobbies. Unless one 

clears his/her mind, dealing with enjoyable things, one 
cannot succeed. As I have mentioned, I love reading. 
Besides, I go to the gym; I have time for my friends 
and family. I also love watching movies. I watch the art 
house and the movies recently released. I think these 
are enough, right? What could I do else, ugh? 

Never give up on your dreams!
Engin Can Aksu: Last but not least, what would you 
suggest the young people who want to be successful 
in TV business like you?  

Cansu Canan: As I said at the beginning, pay much 
importance on your education. Besides the basic 
education you have, try to develop yourself and make 
effort to be well-versed and never give up on your 
dreams.

Engin Can Aksu: I would like to thank you for your 
suggestions and the pleasant conversation. 

Cansu Canan: I thank you. I am sure that you will 
succeed very important interviews in the future. 
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Röportaj / Interviwer: Begüm İnal

Begüm İnal: Mr. Aydın, I would like to start the 
conversation knowing you at first. Where were you 
born and which schools did you go?

Mehmet Aydın: I was born in Üsküdar on August 
5, 1978. After completing high school education in 
Bostancı, I graduated from the Department of Radio-
Television and Cinema, Yeditepe University. I have been 
trying to do something in broadcasting world for 23 
years. I have met with the audience both on camera 
and behind the scenes. I started my career with radio 
programs in 1994. After working at Kadıköy FM and 
Günaydın FM, I was in front of the camera for the 
first time within the scope of a program “Gençlerin 
Seçtikleri” broadcasted on HBB Televizyonu, one of the 
first private TV channels in Turkey. In addition I met 
with the audience through various programs on MRT 
TV under the roof of Marmara Educational Institutions, 
Karadeniz TV, SKY Türk and Kanal Türk. In last two 
years I presented a TV show “Mehmet Aydın’la Gün 
Biterken” on TGRT. Now I am presenting ‘Ana Haber 
Manşet’. 

Begüm İnal: How did you get prepared for the 
program “Gün Biterken” broadcasted on TGRT 

every evening on weekdays? How did you 
determine the theme of the program in which 

you also hosted guests? 

Mehmet Aydın: The program named “Gün 
Biterken” was based on the important 
current issues. I reported the news on the 
agenda in the first hour of the program; 
following that we conversed with few 
guests to interpret the issue on the agenda. 

Begüm İnal: Well, what are the 
differences between Ana Haber Manşet 

and the other newscasts? 

Mehmet Aydın: Ana Haber Manşet is 
broadcasted on TGRT every evening 

on weekdays. In the broadcast 
starting at 18.00 we as 

the team try to give 
place to the news 
that is not popular 
that much.  

Begüm İnal: Mehmet Bey, merhaba. Söyleşimize sizi 
yakından tanıyarak başlamak isterim. Nerede doğdu-
nuz, hangi okullarda eğitim gördünüz?

Mehmet Aydın: 5 Ağustos 1978 tarihinde Üsküdar’da 
doğdum. Lise öğretimimi Bostancı’da tamamladıktan 
sonra Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sine-
ma Bölümü’nden mezun oldum. 23 yıldır yayın dün-
yasında bir şeyler yapmaya çalışıyorum Gerek ekran 
önünde gerek ekran arkasında önemli programlarla iz-
leyenlerle buluştum. Ben 1994 yılında meslek hayatıma 
ilk olarak radyo yayınları ile başladım. Kadıköy FM ve 
Günaydın FM’den sonra Türkiye’nin ilk özel kanallardan 
biri olan HBB Televizyonu’nda “Gençlerin Seçtikleri” 
adlı bir programda ilk kez kamera önünde görev aldım. 
Ayrıca Marmara Eğitim Kurumları bünyesindeki MRT 
Televizyonu’nda, Karadeniz TV’de, SKY Türk ve Kanal 
Türk kanallarında da çeşitli programlarla izleyiciye 
seslendim. Son iki yılda TGRT kanalında yayınlanan 
“Mehmet Aydın’la Gün Biterken” adlı programın su-
nuculuğunu yaptım. Şimdi ise “Ana Haber Manşet” ile 
izleyenlerin karşısına çıkıyorum.

Begüm İnal: TGRT’de hafta içi her akşam yayınlanan 
“Gün Biterken” adlı programa nasıl hazırla-
nıyordunuz? Konuklara da yer verdiğiniz 
programda işleyecek konuları nasıl belirli-
yordunuz?

Mehmet Aydın: “Gün Biterken” adlı prog-
ram, hayatın içinde yer alan önemli konu-
ları işleyen bir haber programıydı. Progra-
mın ilk bir saatinde gündemdeki haberleri 
aktarır, ardından da o günkü gelişmelerle 
ilgili, gündemle ilgili konuyu açıklayacak 
bir iki konukla söyleşi yapardık. 

Begüm İnal: Peki, Ana Haber Manşet’i 
diğer haber bültenlerinden farklı kılan ne-
dir?

Mehmet Aydın: Ana Haber Manşet, TGRT 
kanalında hafta içi her gün ya-
yınlanıyor. Saat 18.00’de baş-
layan yayınımızda biz ekip 
olarak herkesin gördüğü 
değil göremediği haberlere 
yer vermeye çalışıyoruz.

ZAMANLA YARIŞILAN MESLEK
RADYO TELEVİZYON YAYINCILIĞI

BROADCASTING, 
THE PROFESSION AGAINST TIME 

Bir dönem TGRT kanalınla hafta içi her 
akşam yayınlanan “Gün Biterken” 
adlı programı sunan, şimdi ise “Ana 

Haber Manşet”in sunuculuğunu yapan 
Mehmet Aydın ile televizyon yayıncılığının 
görünmeyen yüzünü konuştuk.

Mehmet Aydın, who presented a 
TV show named “Gün Biterken” 
on TGRT, presents “Ana Haber 

Manşet” recently. We interviewed with 
Mehmet Aydın on the hidden face of 
broadcasting.
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Begüm İnal: Televizyonculuk bir ekip işi, bizler sizi 
kamera önünde izlerken kamera arkasında acaba 
kimler, ne gibi görev alıyorlar?

Mehmet Aydın: Yayıncılığın temelini ekip çalışması 
oluşturur. Bunu bir örnekle açıklamak isterim; yayı-
nın mutfağında görev alan kişiler eğer senin önüne 
güzel bir yemek getirmezlerse, sen de o yemeği 
yemek istemezsin. Bu çok doğru orantılı bir şeydir 
yani mutfaktan iyi iş çıkacak, önüne iyi metinler, iyi 
görüntüler, iyi seçilmiş haberler ve iyi konuklar ge-
lecek ki, sen de başarılı olasın. Dolayısıyla hep at-
lanılan, hiç ismi geçmeyen ama asıl işi yapan kişiler 
var izlediğiniz televizyon programlarının arkasında. 
Peki, televizyon mutfağında kimler bulunur? Önce-
likle yönetmen, resim seçici, sesçi, VTR operatörü, 
KJ operatörü gibi daha birçok kişinin olduğu 9-10 
kişilik bir reji ekibi vardır. Onlar senin sunmakta ol-
duğun programı yönetirler. Senin ekranda başarılı 
iş yapabilmen de onların işlerini doğru yapmasına 
bağlıdır. Biz yayının kalbi sa-
yılan reji ekibini teknik kısım 
olarak adlandırıyoruz. Tabii bir 
de programın akışını, konuları 
ve konukları belirleyip haberle-
ri oluşturan yapım ekibi vardır. 
Örneğin biz ana haber bülte-
ninde mutlaka iki editörle çalı-
şırız. Editörler ise gelen haber 
metinlerinin redaksiyonunu 
yaparlar, konuk koordinasyo-
nunu sağlarlar. Ayrıca yapım 
ekibinde haberlerin seslendir-
mesini yapan arkadaşlarımız da 
bulunur. İzleyiciler bazı haber-
lerde farklı seslere rastlarlar. 
Yayında kullanacağımız haber-
leri okuyan yani sesiyle ekrana 
yansıyan bu arkadaşlarımızdır. 

Begüm İnal: Broadcasting is a team work; while we 
are watching you in front of the camera, who are 
behind the scenes? 

Mehmet Aydın: Team work is the foundation of 
broadcasting. I would like to explain this with an 
example; if the people in the broadcasting kitchen 
don’t serve you a good meal you don’t want to eat. 
It is directly proportional. What I mean is the texts, 
the images, the news and the guest should be good; 
so you could succeed. Therefore, there are invisible 
people who are mostly ignored behind the scene; 
actually they are the ones carrying out the business. 
Well, who are the ones in the broadcasting kitchen? 
First of all there is direction team consisting of 9-10 
people including director, image selector, sound 
technician, VTR operator and KJ operator etc. They 
direct the program you present. You success in 
front of the camera depends on their works. We 
call the direction team which is regarded as the 

heart of broadcast ‘technical 
part’. And of course there is a 
production team creating the 
news determining the program 
flow, topics and guests. For 
instance we cooperate with two 
editors for the main newscast. 
The editors are responsible 
for editing the news texts and 
coordination of guests. Besides, 
there are colleagues in the 
production team dubbing the 
new. The other sine qua non of 
broadcasting is the mounters, 
who organize the news reports, 
create magnificent works 
by adding the images on the 
voice. Besides the mounters, 
there are producers who are 
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responsible for 
broadcasting. 
There is great 
labor of many 
people behind 
news that 
might last 
few minutes. 
In short, 
every behind 
successful 
program, 
there is a great 
broadcasting 
team. 

Begüm İnal: It 
is known that 
broadcasting 

is hard; but you as a father of two could you take the 
time for your family? 

Mehmet Aydın: You are absolutely right, broadcasting 
is hard. It requires long hours of work; you could 
not take the time for your private life. Moreover, I 
have given lectures on “News Reporting Practices 
and Elocution” at Maltepe University for five years. 
However no matter how much you are busy I think it 
depends on you to establish balance between your 
career and private life. I try to spend every vacancy 
with my family. But I must confess that sometimes it 
is hard to take the sufficient time for the family as we 
race against the time. 

Begüm İnal: The 
last question… what 
would you do if you 
didn’t choose this 
profession? 

Mehmet Aydın: This 
is what I am always 
questioning however 
I couldn’t answer yet. 
But if I didn’t do this 
job, I would love to be 
a good doctor and help 
people. 

Begüm İnal: Mr. Aydın, 
thank you very much 
for your sincere 
answers. I wish that 
you continue to put 
your signature under 
many successful 
programs. 

Yine televizyon 
yayıncılığının 
olmazsa olması 
kurgucu ar-
kadaşlarımız, 
okunan haber 
metinlerini dü-
zenler, sesin 
üstüne görün-
tü ekleyerek 
muhteşem 
işler çıkarırlar. 
Kurgucu arka-
daşlarımız dı-
şında yayından 
sorumlu pro-
düktörler bu-
lunur. İzlerken 
birkaç dakikada biten bir haber ya da programların 
arkasında çok sayıda kişinin emeği vardır. Kısacası 
başarılı her programın arkasında iyi bir yayın ekibi 
bulunur.

Begüm İnal: Yayıncılığın zor olduğunu biliyoruz, peki 
siz iki çocuk babası olarak ailenize yeterince zaman 
ayırabiliyor musunuz? 

Mehmet Aydın: Evet, çok doğru söyledin. Yayıncılık 
zor bir iştir. Mesaisi uzundur ve özel hayatınıza fazla 
zaman ayıramazsınız. Üstelik ben Maltepe Üniversi-
tesi’nde beş yıldır “Haber Sunuculuğu Uygulamaları 
ve Diksiyon” dersi de vermekteyim. Ancak her ne 
kadar yoğun olursanız olun, iş hayatınız ile özel haya-
tınızı dengelemek biraz 
da sizin elinizde diye 
düşünüyorum. Ben bul-
duğum her boş zamanı, 
aileme ayırmaya çalışı-
yorum. Ancak zamanla 
yarıştığımız için bazen 
aileme gereken zamanı 
ayıramadığımı da itiraf 
edebilirim.  

Begüm İnal: Sıra geldi 
son soruma… Peki, siz 
bu işi yapmıyor olsay-
dınız hangi mesleği se-
çerdiniz? 

Mehmet Aydın: Bu soru 
aslında hep düşün-
düğüm ama bir türlü 
cevaplayamadığım bir 
sorudur. Ama bu işi 
yapmıyor olsaydım, iyi 
bir doktor olmayı ve in-
sanlara yardım etmeyi 
çok  isterdim.  

Begüm İnal: Mehmet 
Bey, sorularıma sami-
miyetle cevap verdiği-
niz için çok teşekkür 
ediyorum. Sevdiğiniz 
bu işte daha nice başa-
rılı programlara imza 
atmanız temennisiyle, 
iyi günler dilerim.
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Röportaj / Interviwer: Şadan Alptekin

FOTOĞRAFÇILIK YAŞANILAN ANI 
HAPSETMEKTİR

PHOTOGRAPHY IS CAPTURING THE MOMENT

Fotoğraf çekmek basit bir eylem olmanın dışında 
yaşanılan anı kalıcı kılmaktır. Günümüzde herke-
sin elinde bir fotoğraf makinesi olsa da yaşadık-

larımızı cep telefonlarımızın kamerasıyla çeksek de 
gerçek fotoğrafçılara, fotoğraf sanatçılarına her zaman 
ihtiyaç duyulmuştur. Biz de okulumuz mezunlarından 
olan ve ikinci Hollywood denilen Vancouver’de hayatını 
sürdüren Setenay İlhan ile fotoğrafçılık ve film çekme 
üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Besides being a simple action, photography 
is making the moment permanent. 
Although everyone has a camera or cell 

phones to capture the moment, it has always 
been needed the professional photographers. 
We interviewed with Setenay İlhan, the 
graduate of Marmara and living in Vancouver, 
the second Hollywood, on photography and film 
making. 

Şadan Alptekin: Dear Setenay, you 
graduated from Marmara Private 
Radio TV AND Journalism Anatolian 
Vocational High School in 2002. What 
did you do after the graduation? 
Where did you study? 

Setenay İlhan:  I graduated from İs-
tanbul University, Vocational School of 
Technical Sciences, the Department 
of Radio-TV Broadcasting. Although I 
graduated years ago, I try to use every 
opportunity for professional develop-
ment. Learning something new every 
day brings different perspectives. 
Forcing my boundaries, discovering 
new places and learning are among 
my basic needs. 

Şadan Alptekin: Well, where did you start your career 
professionally? Your profession is enjoyable but risky 
as well; could you please tell about it? 

Setenay İlhan:  My first professional experience was 
in a company named Allegro. There, where I worked 
as a video editor, I learnt the importance of sharing 
knowledge rather doing the job. I understood that to be 
successful, it is highly important to have good relations 
with your team. I left the company, where I started as a 
person capable of mounting, as person who is capable 

of animation. As far as the enjoyable 
part is concerned, I could say that 
broadcasting looks like a game. This 
job gives you the opportunity to deep-
en your imagination through dreaming 
of different things. For instance you 
might imagine that you are a war cor-
respondent as taking photo; or you 
might experience being a completely 
different person as writing a script. 
However the script might be a script 
of an art house film, of a shampoo 
commercial or of a third class TV se-
ries. You might not earn money that 

Şadan Alptekin: Sevgili Setenay, 
merhaba. Sen Özel Marmara Radyo 
TV Gazetecilik  Anadolu Meslek Li-
sesi’nden 2002 yılında mezun oldun. 
Bundan sonrasında neler yaptın? Eği-
timine nerede devam ettin?

Setenay İlhan:  Ben İstanbul Üniversite-
si Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Radyo-TV Yayımcılığı Bölümü’nden me-
zunum. Ancak okul yıllar önce bitmiş 
olsa da mesleki açıdan kendimi geliştir-
mek için her fırsatı değerlendiriyorum. 
Her gün yeni bir şey öğrenmek, insana 
farklı bakış açıları kazandırıyor. Sınır-
larımı zorlamak, yeni yerler keşfetmek 
ve öğrenmek benim temel ihtiyaçlarım 
arasında yer alıyor.

Şadan Alptekin: Peki, eğitimini aldığın işle ilgili profes-
yonel olarak çalışmaya ilk nerede başladın? İşinin zevkli 
ama bir o kadar da riskli yönlerinden de söz eder misin?

Setenay İlhan:  İlk profesyonel iş deneyimim Allegro 
isimli bir prodüksiyon şirketinde oldu. Video editörü 
olarak başladığım bu işte, işi yapmaktan ziyade bilgile-
rini paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. 
Bir işte başarılı olabilmeniz için çalışma ekibinizle ara-
nızın çok iyi olması gerektiğini gördüm. Sadece kurgu 
bilen biri olarak girdiğim şirketten, animasyon yapa-
bilen bir insan olarak ayrıldım. İşimin 
zevkli olan bölümüne gelince, yayıncı-
lığı bir oyuna benzettiğimi söyleyebili-
rim. Bu iş insanın her seferinde farklı 
hayaller kurarak, hayal dünyasında 
daha derinlere gidebilmesini sağlıyor. 
Örneğin fotoğraf çekerken bir savaş 
muhabiri olduğunuzu düşünebilirsi-
niz. Senaryo yazarken çok farklı biri 
olmayı deneyimleyebilirsiniz. Tabii bu 
senaryo, durum gereği bazen bir sanat 
filmi, bazen bir şampuan reklamı ya da 
üçüncü sınıf bir dizi senaryosu da ola-
bilir. Sektörde başlangıçta uzun süre 
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emeğinizin karşılığı olan 
parayı kazanamayabilir-
siniz. Hatta stajyerseniz 
hiç para alamazsınız. Bu 
sizi farklı iş alanlarına 
itebilir. Malum ekmek as-
lanın ağzında. Yaşamak 
için çalışmak ve para 
kazanmak zorundayız. Bu 
zorlu yolda çabalarken 
bazen insan kendine olan 
inancını da yitirebilir. 
Ancak ne olursa olsun, 
kişinin inandığı yoldan 
vazgeçmemesi, inatla 
çabalaması, ona bir süre 
sonra büyük tecrübelerle 
geri dönecektir. Benim 
inancım bu yönde.

Şadan Alptekin: Sen uzun zamandır Kanada’da fotoğ-
rafçılık yapıyor ve videolar hazırlıyorsun. Türkiye’de 
olsaydın yine bu işi mi yapardın?

Setenay İlhan:  Fotoğraf ve video çekmek benim için 
işten ziyade bir ihtiyaç. Herkesin bir hikayesi var. Ben 
onların hikayesini dinlemek, anlatmak ve fotoğraf ya 
da video ile zamana hapsetmek istiyorum. Bir insanın 
geçmişini, gözlerindeki cevapsız soruları, akıp giden bir 
nehri benim gözümden insanlara anlatabilmek benim 
işimin ayrıcalığı. Şanslıyım ki bu işten kolay olmasa da 
hayatımı idame ettirebiliyorum. Türkiye’de de olsam 
ayni işi yapardım. 

Şadan Alptekin: Kanada’da fotoğrafçılığa olan ilgi na-
sıl? Sektör olarak Türkiye’den farklı yönleri var mı?

Setenay İlhan:  Ben Kanada’da 
freelance fotoğrafçılık yapıyo-
rum. Bu işin özellikle son üç yıl-
da oldukça popüler bir meslek 
haline dönüştüğünü söyleyebi-
lirim. Fotoğrafçılığın gelişme-
sinde teknolojinin ve internetin 
çok büyük rolü var. Sektördeki 
rekabet, güzellikleri ile birlikte 
zorlukları da beraberinde ge-
tiriyor. Burada film sektörü de 
oldukça hareketli. Yaşadığım 
yer olan Vancouver, ikinci Hol-
lywood olarak anılan bir şehir. 
Birçok Hollywood yapımı ve dizi 
burada çekiliyor. Birkaç örnek 
vermek gerekirse; Rambo’nun 
ilk serisinden “İlk Kan”, “Aliens 
vs. Predator: Requiem” , “Gri-
nin Elli Tonu”, “88 Dakika” gibi 
filmler hep burada çekilmiş. 
Ayrıca “Fringe”, “Once Upon A 
Time”, “Arrow” gibi diziler de 
burada çekilmekte. Televizyon 
ve radyolar ise sinemanın aksi-
ne, Türkiye’ye kıyasla oldukça 
sıkıcı.  Bunun iyi mi kötü mü 
olduğu tartışılabilir tabii. Bura-
da birkaç film setinde bulunma 
fırsatım oldu. Çalışma koşulları 

you deserve for a long 
time at first. Even if you 
are an intern you might 
not earn any money. It 
might direct you differ-
ent fields. As you know 
money does not grow 
on trees. We have to 
work and earn money to 
survive. You might lose 
your faith in yourself as 
struggling; however no 
matter what happens if 
you don’t give up and try 
sedulously, you will reap 
the fruits. This is what I 
believe in. 

Şadan Alptekin: You 
have been taking photos 

and making videos in Canada for years. If you were in 
Turkey, would you do the same thing? 

Setenay İlhan:  Taking photos and making videos is a 
need rather being a job for me. Everyone has a story. 
I want to listen to, explain and capture their stories 
through photo or video. It is the privilege of my job to be 
able to show the people the story of a person, the unan-
swered questions in their eyes or a river flowing from 
my perspective. I am luck that I could earn my life by 
doing the job although it is not easy. If I lived in Turkey, I 
would do the same job. 

Şadan Alptekin: Well, how about the interest in pho-
tography in Canada? Is there any differences between 
Turkey and Canada in terms of photography sector? 

Setenay İlhan:  I work as a 
freelance photographer in 
Canada. I can say that it has 
become a very popular pro-
fession, especially in the last 
three years. Technology and 
internet have a great role in 
the development of photog-
raphy. The competition in the 
sector causes difficulties as 
well as good things. The film 
industry here is very active. 
Vancouver, the place I live 
in, is a city called the second 
Hollywood. Many Hollywood 
productions and series are 
shot here. To give a few ex-
amples; the movies including 
“First Blood”, from Rambo’s 
first series, “Aliens vs. Pred-
ator: Requiem”, “Fifty Shades 
of Grey”, “88 Minutes” were 
shot here. Besides, the series 
like “Fringe”, “Once Upon A 
Time”, “Arrow” are also shot 
here. Unlike Turkey, the TV 
and radio shows are boring. 
However, it is arguable. I had 
the opportunity to be in a few 
film sets here. Although the 
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Türkiye ile aynı ağırlıkta olmasına karşın kazançlar çok 
daha yüksek. İnsanlar emeklerinin karşılığını alabili-
yorlar. Setlerde iş bulmak ise çalışma izniniz olduktan 
sonra sizin azminize ve istediğinize bağlı. 

Şadan Alptekin: Sevgili Setenay, Özel Marmara Radyo 
TV Gazetecilik Anadolu Meslek Lisesi’nden on beş 
yıl önce mezun oldun. Sen ve arkadaşların daha lise 
yıllarında radyo ve televizyon programcılığı alanında 
mesleki bilgiler aldınız. O günlerden hatırladığın ne-
ler var?

Setenay İlhan:  Ben Marmara Eğitim Kurumları çatısı 
altındaki Meslek Lisesi’nde harika bir eğitim tecrübesi 
yaşadığımı düşünüyorum. O günkü teknoloji günümüz-
den çok daha farklıydı. Aslında yayıncılık o günkü tek-
noloji ile daha zordu diyebilirim. O günlerden bugüne; 
karanlık odadaki fotoğraf 
baskıları, Radyo Mar-
mara’da her hafta büyük 
titizlikle hazırladığımız 
radyo programları, yayın 
stüdyosu ile montaj oda-
sı arasındaki heyecanlı 
koşuşturmalar, hocaları-
mızın sonsuz sabrı ve mu-
azzam rehberlikleri hala 
dün yaşanmış gibi aklım-
da. Kendimi bugün de tüm 
bu yaşadıklarımdan ve 
öğrendiklerimden dolayı 
çok şanslı görüyorum. 
Lisede öğrendiğim mesle-
ki bilgiler, bugün hala yar-
dımıma yetişiyor. Teknoloji 
ve ekipmanlar o günden 
bugüne değişmiş olsa da 
yayıncılığın, dürüstlüğün 
ve başarılı bir ekip olma-
nın önemi hiç değişmiyor. 
Bana ve arkadaşlarıma 
sabırla yayıncılığı öğre-
ten tüm öğretmenlerime 
gönülden minnettarım. 
Hepsini saygı ve özlemle 
anıyorum.

Şadan Alptekin: Son 
olarak “Radyo TV Prog-
ramcılığı” alanında eği-
tim alan ve gelecekte bu 
mesleği yapmayı plan-
layan gençlere, başarılı 
olabilmeleri için neler önerirsin?

Setenay İlhan:  Hayat sadece bir dönemden ibaret de-
ğil, uzun bir yolculuk. Bu yolda da inişler, çıkışlar tabii 
ki olacaktır. Bu yaşanılanlar aslında büyük fotoğrafın 
sadece bir bölümü. Yolculuk boyunca  kendinize olan 
inancınızı yitirmeyin, bu size amacınıza ulaşmanız için 
yeter. Her sabah yeni bir güne uyanıyor olmak en büyük 
şans. Gençlere hayal etmekten vazgeçmeyin, ne yaşa-
nırsa yaşansın ümitlerinizi asla yitirmeyin derim.

Şadan Alptekin: Sevgili Setenay, ben de sana hem bu 
keyifli röportaj için teşekkür ediyor hem de başarıla-
rının daim olmasını diliyorum. 

working conditions are the same with the conditions 
in Turkey, the earnings are much higher. People earn 
what they deserve. Finding a job in a set depends on 
your determination and desire as long as you have a 
work permit. 

Şadan Alptekin: Dear Setenay, you graduated from 
Marmara Private Radio TV AND Journalism Anato-
lian Vocational High School fifteen years ago. You and 
your friends had already learnt about radio and TV 
programming on those days. What do you remember 
about those days? 

Setenay İlhan:  I think I had a great educational ex-
perience in the Vocational High School under the roof 
of Marmara Educational Institutions. The technology 
in those days was quite different compared to today. 

I must confess that 
broadcasting was much 
more difficult with the 
technology in those days. 
I remember photograph 
printing in darkroom, 
radio programs prepared 
meticulously for Radio 
Marmara in every week, 
exciting hustle between 
the broadcasting studio 
and cutting room, the 
patience of job of teach-
ers and their guidance. I 
feel myself lucky because 
of all these experiences. 
The craft knowledge that 
I acquired during high 
school years still helps 
me. Although the tech-
nology and equipment 
have changed a lot since 
then, the importance of 
broadcasting honesty and 
being a team has never 
changed. I am grate-
ful to all teacher who 
taught me and my friends 
broadcasting. I remem-
ber them with respect 
and love. 

Şadan Alptekin: Last but 
not least, what would 
you suggest those, who 
study on “Radio TV Pro-

gramming” and want to work in this sector, to be suc-
cessful? 

Setenay İlhan:  Life doesn’t consist of a period; it is 
a long journey. Sure, there must be ups and downs. 
These are just a part of the big picture. Never lose your 
faith in yourself during the journey; this is sufficient 
for you to reach the goal. Waking up to a new day every 
morning is the greatest chance. I suggest them to nev-
er give up dreaming and never lose hopes no matter 
what happens. 

Şadan Alptekin: Dear Setenay, thank you for the 
pleasant conversation, I wish you success. 
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Röportaj / Interviwer: Melis Büyükoğlu

Melis Büyükoğlu met with Batuhan Aydar, who 
participated in “7’den 77’ye”, the TV Show, 
produced and presented by Barış Manço and acted 

in commercials and videos in order to interview on life. 

Melis Büyükoğlu: Could 
you tell us about yourself, 
please?

Batuhan Aydar: I was born 
in 1990 in İstanbul. Through 
an acquaintance of my 
mother I acted in “ACE” 
commercial as I was just 
six and I also had role in the 
video “Arnavut Kaldırımı” of 
Demet Sağıroğlu as I was 
four. Besides these, I acted 
in various TV series and 
commercials until the age of 
eleven. However, it was hard 
to engage in school and 
TV series simultaneously. 
As my grades decreased 
I decided to quit TV until 
the age of 22. Then, I had 

opportunity to have role in “Ötesiz İnsanlar”, the TV 
series broadcasted on STV for two seasons. I also 
worked as the stage manager for five years. 

Melis Büyükoğlu: What are the pros and cons of the TV 
series in which you had role?

Batuhan Aydar: I think there is no disadvantage at all. 
But due to my physical appearance, I have never had 
the role of the villain after that. 

Melis Büyükoğlu: Who are the actors you get 
inspired? 

Batuhan Aydar: I am mostly impressed by Şener Şen, 
Haluk Bilginer, Çetin Tekindor and Kemal Sunal. As far 
as the new generation is concerned I could say; Nejat 
İşler and Kenan İmirzalioğlu. I really appreciate their 

success in acting and the 
responsibility they undertake 
in the projects they are 
included. 

Melis Büyükoğlu: Who was 
your biggest supporter for 
your career?

Batuhan Aydar: My biggest 
supporter is my mother. 
In those days I thought 
she made waves but now 
I can understand well and 

Melis Büyükoğlu, çocuk yaşlarında başta Barış 
Manço’nun hazırlayıp sunduğu “7’den 77’ye” adlı 
program olmak üzere reklam filmleri ile kliplerde 

rol alan Batuhan Aydar ile hayata dair bir söyleşi yaptı.

Melis Büyükoğlu: Sizi biraz 
tanıyabilir miyiz?

Batuhan Aydar: 1990 yı-
lında İstanbul’da doğdum. 
Annemin bir tanıdığı vası-
tasıyla daha altı aylıkken 
“ACE” reklam filminde, dört 
yaşında da Demet Sağıroğ-
lu’nun “Arnavut Kaldırımı” 
adlı parçasına çektiği klipte 
oynamışım. Bunların dı-
şında on bir yaşına kadar 
çeşitli dizi ve reklamlarda 
da rol aldım. Ancak hem 
dizi hem de okul birlikte 
gidemedi. Ders notlarım 
düşünce ben de okul ha-
yatım aksamasın diye 22 
yaşına kadar ara yayıncılığa 
verdim. Sonrasında STV’de 
yayınlanan “Ötesiz İnsanlar” dizisinde iki sezon yer 
alma şansı buldum. Yaklaşık beş yıl da sahne amirliği 
yaptım.

Melis Büyükoğlu: Oynadığınız dizi size neler kattı?

Batuhan Aydar: Dezavantajları pek olmadı ama galiba 
fiziksel özelliğimden dolayı sonrasında hiçbir zaman 
kötü bir karakter oynamadım. 

Melis Büyükoğlu: İlham aldığınız oyuncular kimler-
dir?

Batuhan Aydar: İlham aldığım oyuncuların başında Şe-
ner Şen, Haluk Bilginer, Çetin Tekindor ve Kemal Sunal 
geliyor. Yeni nesilden de Nejat İşler ve Kenan İmir-
zalıoğlu’nun adını verebilirim. Onların oyunculuktaki 
yükselişlerini, yer aldıkları projelerde oynadıkları rolün 
hakkını vermelerini çok takdir 
ediyorum.

Melis Büyükoğlu: Kariyeriniz-
de en büyük destekçiniz kim 
oldu?

Batuhan Aydar: Benim bu mes-
lekte en büyük destekçim an-
nem oldu. Zamanında ne kadar 
köstek gibi gelse de kıymetini 
şimdi daha iyi anlıyorum. Ben 
19-20 yaşına kadar bu mesleğe 
sıcak bakmıyordum. Annem de 

ADAM OLAN ÇOCUK 
BATUHAN AYDAR

BATUHAN AYDAR, THE WHIZZ-KID
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appreciate what she did. Until the age of 19-20, I didn’t 
lean towards the profession as an actor. Unlike me, my 
mum insisted to do it. Besides her, my other supporter 
is Ömer Önder, the producer. He trusted me although 
I didn’t have education on acting. He always supported 
me and gave me the leading role in the TV series 
appreciated by the audience. I also want to mention 
Başak Soysal and Nursen Esenboğa, the directors 
supporting and teaching me. 

Melis Büyükoğlu: What about your new projects?

Batuhan Aydar: Within the process I took part in three 
different projects including TV series, movie and 
commercial. Recently, I had the leading role in the 
movie named “Sekerat Son”, directed by Şeyda Şen and 
released in June. The movie tells the death of a young 
painter. The other starts having role in the movie consist 
of Meltem Miraloğlu, Almila Kuruoğlu and Reyhan İlhan. 

Melis Büyükoğlu: What does acting mean to you?

Batuhan Aydar:  I feel I find 
myself as acting; also I feel very 
comfortable. I engaged in so 
many things besides acting; but 
the most comfortable place for 
me is being before the cameras. 
Even I feel like something 
missing if there is no camera 
around. 

Melis Büyükoğlu: You attended 
“Adam Olacak Çocuk”, the TV 
Show, when you were a kid. 
What do you think about it?

Batuhan Aydar: I attended the 
show by Barış Manço twice. 
Actually I enshrine Barış Manço 
in my heart. It may take forever 

to talk about him. Unfortunately I don’t remember 
anything, although I was there; because I was one and 
half years old and five years old when I appeared on the 
show. But of course there are few things I can slightly 
remind. 

Melis Büyükoğlu: Thank you very much for the 
pleasant conversation.

Batuhan Aydar: I would like to thank you for allocating 
time.

tam aksine bu mesleği yapmam konusunda üstüme çok 
düşüyordu. Onun dışında en büyük desteklerden biri de 
yapımcı Ömer Önder oldu. Çünkü o doğru düzgün bir 
oyunculuk eğitimi almadığım halde bana güvendi, des-
tek oldu ve seyircinin beğeniyle izlediği dizide başrol 
verdi. Yine beni sıfırdan alıp bu zamana kadar getiren 
yönetmen Başak Soysal ile Nursen Esenboğa’nın çok 
desteğini gördüğümü söylemek isterim. 

Melis Büyükoğlu: Yeni projeleriniz nelerdir?

Batuhan Aydar: Ben bu zaman zarfında dizi, film ve 
reklam gibi üç farklı projede yer aldım. En son ola-
rak geçtiğimiz Haziran ayında gösterime giren, Şeyda 
Şen’in yönettiği “Sekerat Son” adlı filmde başrol oyna-
dım. Genç bir ressamın ölüm hikayesini anlatan filmde 
benimle birlikte Meltem Miraloğlu, Almila Kuruoğlu 
ve Reyhan İlhan da yer alıyordu. 

Melis Büyükoğlu: Sizin için oyunculuk nedir?

Batuhan Aydar:  Kamera önünde rol yaparken kendimi 
buluyor ve çok rahat hissediyo-
rum. Ben oyunculuktan ziyade 
pek çok iş yaptım ama kendimi 
hiç kamera önünde olduğum 
kadar rahat hissetmedim. Hat-
ta kamera önüne geçmediğim 
zamanlarda kendimde eksiklik 
hissediyorum.

Melis Büyükoğlu: Küçükken 
“Adam Olacak Çocuk” progra-
mına katıldınız. O günlere dair 
düşünceleriniz nelerdir?

Batuhan Aydar: Ben Barış 
Manço’nun programına iki 
kez katıldım. Aslında Barış 
Manço’nun yeri bende çok ayrıdır, 
onun hakkında konuşacak olur-
sak sabaha kadar sürebilir belki de. Katılmış olmama 
rağmen ne yazık ki hiçbir şey hatırlamıyorum, çünkü 
birinde üç buçuk, birinde beş yaşındaydım. O yaşlara 
dair çok net olmasa da hatırladığım bazı şeyler var ta-
bii.

Melis Büyükoğlu: Bu keyifli sohbet için size çok teşek-
kür ederim.

Batuhan Aydar: Ben de size bana zaman ayırdığınız için 
çok teşekkür ederim.
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Yazı / Article: Atike Ataş

PERU, THE MOST THRILLING COUNTRY IN SOUTH AMERICA 

Atike Ataş, Güney Amerika gezisinde 
edindiği izlenimleri “Avaz Dergisi” 
okuyucuları için yazdı. Atike Ataş wrote her observations about 

the South America trip for the reader of 
“Avaz”.

GÜNEY AMERİKA’NIN EN HEYECAN VERİCİ ÜLKESİ 
PERU

Peru uzun süredir gitmeyi planladığım bir ülkeydi. 
3-5 yıl boyunca plan yapıp gidememiş ama gidince 
de hayatımın en güzel seyahatlerinden birini yaşa-
mıştım. Belgesellerde kafamıza kazınan inanılmaz 
Machu Picchu görüntüleri mi, İnka Uygarlığı’nın 
gizemi mi bilmiyorum, burası benim merakımı çe-
kiyordu. Neyse, sonunda bu geziyi gerçekleştirebil-
dim.

Deniz seviyesinden 4500 
metrelere ulaştığımızda 
yükseklik hastalığının 
ne olduğunu anlıyorum. 
Çünkü iki adım attıktan 
sonra nefes nefese ka-
lıyorum. Grubumuzda 
tansiyonu yükselen ve 
gezinin bazı bölümünü 
gerçekleştiremeyen 
arkadaşlarımız oldu. 
Rehberimizin dediğine 
göre yüksek irtifaya 
zamanla alışacakmışız. 
Benim gibi ömrünü de-
niz seviyesinde geçirmiş 
biri için bu zor bir durumdu. Bu geziye iyi ki daha da yaş-
lanmadan katılmışım diyorum. Tabii bu yaşlılık konusu 
benim gibi hiç spor yapmayanlar için geçerli. Buranın 
yerel halkı yükseklik rahatsızlıklarına iyi geldiği için koka 
yaprağını ağızlarında çiğniyor. Coca-Cola’nın ve kokainin 
hammaddesini oluşturan koka bitkisinin yaprakları, Peru 
ve Bolivya’da yasal olarak satılıyor. Çünkü bu yaprakları 
çiğnemek açlık, susuzluk ve yorgunluk hissini ortadan 
kaldırarak uzun saatler çalışmaya yardımcı oluyormuş.

Machu Picchu 
Peru gezimizin en heyecanlı kısmı Machu Picchu. Peru 
adını duymayıp “Machu Picchu” adını bilenler vardır. 
Machu Picchu, bu ününü çok uzun süre kayıp olmasına 
ve muhteşem bir coğrafyada kurulmasına borçlu. Dün-
yanın yeni yedi harikasından biri sayılan Machu  
Picchu, İnka hükümdarı Pachacutec Yupanqui tara-
fından 1450’lerde devletin seçkinleri için yaptırılmaya 
başlanmış bir şehir. Ant Dağ sırası içinde bulunan ve 
Quechua dilinde “eski dağ” anlamına gelen Machu  
Picchu’nun eteklerine kurulduğu için bu isimle anılıyor. 
Tam karşısında bulunan ve hemen hemen tüm Machu 
Picchu fotoğraflarıyla özdeşleşmiş olan dağın ismi ise 
yine Quechua dilinde “genç dağ” anlamına gelen,  
İnkalarca kutsal kabul edilen ve bu yüzden tepesine  
Ay Tapınağı’nı inşa ettikleri Wayna Picchu.

Peru is the country that I was planning to see for a 
while. I had made planned for 3-5 years but I could 
not go. When I realized my plans and went to Peru, I 
understood that it was one of the best travels I have 
ever taken part in.  I don’t know whether because of 
the incredible views of Machu Picchu or the mystery 
of the Inca Civilization, Peru aroused my interest very 
much. Finally, I went there. 

I understood what 
altitude sickness 
means as we reached 
4500 meters above 
sea level. Because as 
I took few steps, I got 
out of breath. There 
were friends whose 
blood pressure went 
up and they were not 
able to complete some 
parts of the trip. As 
the tour guide said we 
would get used to the 
high altitude in time. 
It was highly difficult 

for a person like me who has spent the life at the sea 
level. I think I am lucky to take part in such a trip before 
I get much older. The matter of being old is for sure 
means the persons who don’t do exercise like me. 
The residents here chew coca leaves as it is good for 
altitude sickness. The leaves of coca, the raw material 
of Coca-Cola and cocaine are legally sold in Peru and 
Bolivia. Because they allow for working for long hours 
by eliminating hunger, thirst and fatigue. 

Machu Picchu 
The most exciting part of Peru trip is Machu 
Picchu. There are people who haven’t heard about 
Peru but know “Machu Picchu”. Machu Picchu 
owes its reputation to its mysterious story and an 
extraordinarily beautiful location. Machu Picchu, one 
of the Seven Wonders of the World is a city started 
to build by Pachacutec Yupanqui during 1450s for the 
cream society. As it is located on the foothills of Machu 
Picchu on the slopes of Andes meaning “Old Peak” in 
Quechua language. Wayna Picchu, meaning “Young 
Peak” in Quechu is right across Machu Picchu. It is 
identified with the photos of Machu Picchu and it is also 
a sacred place for the Incas; therefore they built the 
Temple of Moon on it. 
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Although Machu Picchu was 80 km far from Cuzco, 
the transportation was tough; therefore it could not 
be discovered by the Spanish people and therefore it 
has protected its magnificence since then. Arriving in 
Machu Picchu is still tough; it is still impossible to go 
there by land directly. To go to Machu Picchu, firstly 
you need to go to Aguas Caliente by train; the journey 
takes three hours. The train passes steep slopes and 
canyons. The ceiling of the train is made of glass to 
ensure that everyone could see the view. The view was 
magnificent. We passed through steep canyons. We 
passed by the corn fields. When we arrived in Aguas 

Caliente by train you 
get a bus taking half 
an hour to go to Machu 
Picchu. We had our 
lunch in a restaurant 
which was self-service 
with the magnificent 
view of the marvelous 
city consisting of 
agricultural terraces, 
houses, templates and 
observation tower. 
Although the building 
purpose of the city is 
not certainly known, 
it is claimed that it 

was built in the name of the virgins of sun. The girls 
chosen for the sun god lived in the strictly protected 
place in order not to lose their virginity. Only two 
of the girls went out together and followed by the 
guardians. The chosen girls were named “Aclla” 
naming Virgins of the Sun. Then Incan girls were 
chosen at the age of 8 and taken to there. Once every 
three years 4 or 5 of them were chosen as the brides 
for the sun god. They were virgins and they cooked 
ritual foods. Of these girls, some became sacrificial 
victims rarely on special days. 

There are templates in the city center which was 
planned for 200 inhabitants. Some part of the city 
was terraced for agriculture. The spectacular view 
of Machu Picchu surrounded by the deep canyons 
exhilarated people. The mastership and perfection 
in terracing and stonemasonry is so perfect that 
hardly be done today. They were so advanced in 
stonemasonry that the symmetry of the stones still 
remains mystery today. It is surprising to see how 
these stones, 100-150 tons in weight, were cut neatly 
and placed symmetrically on top of each other. It is 
understood that the stones have smooth marble-like 
surface especially when you touch the cut bottom 
surfaces of the stones. Despite the earthquakes, 
the stones are still standing. On the way back to 
Cuzco, the train staff served coffee and afterwards 
performed a fashion and dance show for the 
passengers. The show was followed by the sale.  

Legendary Roots of Incas 
The Incas were descended from Manco Capac. Manco 
Capac, sent by the god Viracocha to teach civilization to 
the people after the biblical flood, and Mama Ocllo, his 
wife came from Titicaca Lake. According to the myth 
they both reached a place where the magical gold wand 
buried showing the place to settle. The earth where the 
wand was buried was so fertile that provided anything 

Machu Picchu, Cuzco’ya sadece 80 km. mesafede olma-
sına rağmen ulaşımın çok zor olması nedeniyle İspan-
yollar tarafından bulunamamış ve bu nedenle de bugüne 
kadar ihtişamını koruyabilmiş. Machu Picchu’ya varmak 
bugün de zor, doğrudan karayolu ile ulaşım halen müm-
kün değil. Machu Picchu’ya ulaşmak için üç saat süren 
bir tren yolculuğundan sonra Aguas Caliente köyüne 
varılıyor. Tren dik yamaçlar ve kanyonlardan geçerek 
ilerliyor. Manzarayı herkes daha net görebilsin diye, tre-
nin üstünü de cam ile kaplamışlar. Manzara gerçekten 
muhteşem, bazen çok dik kanyonlardan geçiyoruz. Yer 
yer mısır tarlalarının arasından yol alıyoruz ve trenle 
Aguas Caliente’ye vardık-
tan sonra yarım saatlik bir 
otobüs yolculuğu ile Machu 
Picchu’ya varıyoruz. Tarım 
terasları, evler, tapınaklar 
ve gözlem kulelerinden 
oluşmuş bu müthiş kentin 
muazzam görüntüsü eşli-
ğinde self servis bir resto-
randa öğle yemeğimizi yi-
yoruz. Bu kentin ne amaçla 
yapıldığı kesin olmamakla 
birlikte, buranın güneşin 
bakireleri için inşa edildiği 
varsayılıyor. Güneş tanrı-
sının hizmetine seçilmiş 
kızlar bakireliklerini kaybetmemeleri amacı ile çok sıkı 
korunaklı bu yerde beraber yaşıyorlardı. Sadece iki kişi 
birlikte dışarı çıkabiliyor ve bekçiler tarafından takip edi-
liyorlardı. Güneş Tanrısı için seçilmiş kızlara “Acıla” de-
niliyordu. İnka soyundan gelen bazı küçük kız çocukları 8 
yaşına gelince seçilmiş kadın olarak buraya getirilir, her 
üç yılda bir kere bu kızlardan 4 5 tanesi Güneş Tanrısı’na 
gelin olarak seçilirdi. Bu kızlar hayatları boyunca bakire 
kalırlar, tapınaklarda mayalanmış mısır içkisi ve dokuma 
yaparlardı. Nadiren de olsa bazıları özel günlerde kur-
ban edilirlerdi.

Merkezde tapınaklar bulunan şehir, yaklaşık 200 kişinin 
yaşaması için planlanmış.  Şehrin bir kısmı da terasla-
yarak tarım için ayrılmış. Üç yanı birden derin kanyonla 
çevrili olan Machu Picchu’nun muhteşem manzarası 
insana büyük keyif veriyor. Teraslamalardaki ve taş 
işçiliğindeki ustalık, bugün bile zor ulaşılacak kadar 
üstün. Duvar işçiliğinde o kadar ilerlemişler ki yapılarda 
kullandıkları taşların nasıl bir simetrik açıyla yapıldığı 
hala gizemini koruyor. 100-150 ton ağırlığındaki olduğu 
bu taşların nasıl düzgünce kesilip üst üste simetrik bir 
şekilde konulmuş olması görenleri şaşırtıyor. Özellikle 
taşların kesilmiş olan alt yüzeylerine dokunduğunuzda 
mermer gibi pürüzsüz bir yüzeye sahip olduğu anlaşılı-
yor. Üstelik birçok deprem geçirmiş olmasına rağmen 
taşlar hala sapasağlam yerinde duruyor. Cuzco’ya dönüş 
yolculuğunda trendeki görevli personel kahve servisini 
yaptıktan sonra müzik eşliğinde alpaka ve lama yünün-
den yapılmış giysilerle yolculara bir defile ve dans göste-
risi yaptı. Tabii gösterinin ardından da satış...

İnkalar’ın Efanevi Kökeni 
İnkalar, Manco Capac’ın soyundan gelmektedir. Büyük 
tufandan sonra insanlara uygarlığı öğretmek üzere 
Tanrı Viracocha tarafından gönderilen Manco Capac, 
kız kardeşi ve aynı zamanda eşi olan Mama Ocllo ile 
Titicaca Gölü’nün içinden çıkmıştır. Efsaneye göre, her 
ikisi yerleşilecek yeri göstermek üzere tümüyle toprağa 
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they needed. Then, they built the first Incan city which 
was Cuzco meaning “belly”. Manco Capac taught 
agriculture and craft to the men and Mama Ocllo taught 
weaving to the women. 

Religion of Incas 
The Incas believing in Inti, the sun god regarded their 
emperor as the representative of the god. They called 
the emperor the “Son of Sun” and named themselves 
“Children of Incas”. The religion of Incas was the 
combination of Shamanism, Polytheism and Animism. 
The Incas believed that they were able to communicate 
with the God through the kings that they accepted as 
the “Son of Sun”. The wives of the kings were chosen 
among the nuns. Many of the sacred rituals were 
related to the sowing and harvest or treatment of 
illnesses. The Incas performed animal even human 
sacrifices for the gods, especially the Sun God. The 
practice of human sacrifice was seen only during the 
chaos like as the emperor got sick or dies or they were 
exposed to the natural disasters to cool the gods down. 

As the sacrifices represented 
innocence either they might be 
chosen among the children or the 
captives or the noblesse in Cuzco. 
In other words the selection was 
not based on a specific system. 
According to belief, the child 
sacrificed turned into god. In 
order to prevent the suffering of 
children before being sacrificed 
they were given chicha (alcohol). 
There were Mamakunas like 
the nuns in Christianity with the 
priests. Mamakunas living in the 
monastery learnt spinning yarn, 
waving, sewing royal clothes and 
baking holy bread. According to the 
beliefs of Incas, dead was not an 
end. The souls passed to the other 
world (after-life). In order to have a 
good after-life they were required 
to follow the three rules “ama sua, 
ama llulla, ama quella” (don’t steal, 
don’t lie, don’t be lazy). “Chakana”, 
the Inca Cross symbolizes the 
three realms. It is symbolized with 
three different steps showing three 
different levels. These are Hana 
Pacha (the upper world and realm 
of Inca gods), Kay Pacha (middle 

world, literally this world where we live) and Ucu or 
Urin Pacha (under or inner world/hell, a place of pain 
and suffering). The hole in the middle of the cross is 
the axis of the place where Shaman started his journey 
between these three realms. In order to perform 
the spiritual journeys, the Shaman needed to go into 
trance. These three realms were represented also with 
the animal symbols (snake, puma, and vulture). 

Extinction of the Incas 
Atahualpa, the King of the Incas, was so occupied with 
the civil war when the Spanish landed that he was not 
perceived as a threat when Francisco Pizarro and his 
men arrived in Peru in 1532, on the contrary, they were 
welcomed with the thought that he might be Viracocha 
God or the prophet. Because, according to the Incan 

gömülü olan altından yapılma büyülü asanın bulunduğu 
yere kadar gelirler. Asanın bulunduğu toprak onlara ge-
rekenleri tedarik edebilecek kadar zengin bir topraktır. 
İşte sonradan Cuzco (Quechua dilinde “göbek” anlamına 
gelir) olan ilk İnka kentini orada kurarlar. Böylece Manco 
Capac insanlara tarımı ve zanaatı, Mama Ocllo da kadın-
lara dokuma sanatını öğretir.

İnkalar’ın Dini 
Güneş tanrısı İnti’ye inanan İnkalar, imparatorlarını bu 
tanrının temsilcisi olarak görüyor, İmparatorlarına “Gü-
neşin Oğlu”, kendilerine ise “İnkalar’ın Çocukları” diyor-
lardı. İnkalar’ın dini Şamanizm, Politeizm ve Animizm 
karışımı olan bir dindi. İnkalar “Güneşin Oğlu” olarak 
kabul ettikleri kralları vasıtasıyla Tanrı ile konuşabildik-
lerine inanırlardı. Kralın eşleri de rahibelerden seçilirdi. 
Dini ritüellerin büyük bir çoğunluğu ya tarımdaki ekim 
ve hasat gibi dönemlerle ya da hastalıkların iyileştiril-
mesiyle ilişkiliydi. İnkalar başta Güneş Tanrısı İnti olmak 
üzere tanrılara hayvan, hatta insan kurban etmektey-
diler. İnsan kurban etme uygulaması yalnızca karışıklık 
dönemlerinde, örneğin imparator 
hastalandığı ya da öldüğü zamanlar-
da veya büyük doğal afetlere maruz 
kalındığında tanrıları yatıştırmak 
amacıyla uygulanırdı. Kurbanlar, 
saflığı temsil ettiklerinden çocuklar 
arasından seçilebildiği gibi savaşta 
esir düşenler arasından ya da Cuz-
co’daki soylular arasından seçilebi-
lirdi; yani bu seçim belirli bir sisteme 
bağlı değildi. İnanışa göre adanan 
çocuk, tanrı haline gelirdi. Kurban 
edilmeden önce çocuğa pek acı his-
setmemesi için chicha (alkollü bir 
içki) içirilirdi. Dini törenleri yöneten 
rahiplerin yanında Hristiyanlıktaki 
rahibelere benzeyen yaşayan Mama-
cunalar bulunurdu. Manastırlarda 
yaşayan Mamacunalar, burada iplik 
eğirmeyi, dokuma yapmayı, kraliyet 
kıyafetleri dikmeyi ve kutsal ekmek 
pişirmeyi öğrenirlerdi. İnka inanışına 
göre ölüm bir son değildi. Ölenlerin 
ruhları öbür dünyaya geçerdi. Öbür 
dünya yaşamında iyi bir yer edinmek 
için dünyadayken “ama sua, ama 
llulla, ama chella” (çalmamak, tem-
bel olmamak ve yalan söylememek) 
denilen üç ilkeye uymaları gereki-
yordu. Üç alem inanışı İnkalar’da 
“İnka Haçı” denilen “Chakana” sembolüyle gösterilirdi. 
Üç alem, semboldeki üç ayrı seviyeyi gösteren üç ba-
samakla simgelenirdi. Bunlar Hana Pacha (tanrıların 
bulunduğu semavi alem), Kay Pacha (yaşadığımız orta 
alem) ve Ucu ya da Urin Pacha (yeraltı tanrılarının hük-
mettiği, ölenlerin ruhlarının uğradığı yeraltı alemi ya da 
cehennem). Haçın ortasındaki delik Şaman’ın üç alem 
arasındaki yolculuğunu gerçekleştirdiği yerin eksenidir. 
Şaman’ın bu ruhsal yolculukları yapabilmesi için transa 
geçmesi gerekirdi. Bu üç alem, hayvan sembolleri (yılan, 
puma, akbaba) kullanılarak da temsil edilirdi.

İnkalar’ın Yok Oluşu 
İnkalar’ın Kralı Atahualpa, İspanyollar’ın karaya ayak 
bastığı dönemde iç savaşla o kadar meşgulmüş ki Fran-
cisco Pizarro ve adamları 1532’de Peru’ya geldiklerinde 
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myth, God Viracocha would return one day overseas to 
restore peace and tranquility. Therefore, Pizarro was 
hosted by the Incas without any doubt about the cause 
of their arrival. Pizarro Cajamarca sent a messenger to 
Atahualpa and said he wanted to meet him. Atahualpa 
also agreed to meet in the city square with about his 
6,000 men. Pizarro deployed about 180 armed cavaliers 
in the area. He sent a priest and a Bible to Atahualpa 
in order to describe the miracles of Christianity. 
Atahualpa naturally didn’t understand the Bible given to 
him, got angry and threw it away. Therefore, the reason 
for starting war was found. The battle lasted less than 
30 minutes and Atahualpa, the leader of the Incas who 
was heavily defeated in battle was caught and captured. 
According to the Incan belief, a person who died could 
only the upper world provided that his body was full. 
Pizarro had a plan to levy a ransom from the Incas. He 
told the Incas he would release the emperor Atahualpa 
provided that the room in which he was imprisoned 
would be filled with gold. Although they received the 
promised gold (a million and 326 thousand) and silver 

(five thousand kilogram), they 
broke their promise and murdered 
the emperor on July 26, 1533 
(through garroting). The only thing 
the emperor wanted was to be 
killed without cutting his head, 
which was the only thing that would 
enable him to reach to the God due 
to his faith. Rumor has it that, the 
emperor converted to Christianity 
in order to make them accept his 
will. 

Inca Civilization 
The Incas made the rocky 
mountains eligible for agriculture 
by terracing. The Incas were quite 
good at architecture, astronomy, 
agriculture and genetics compared 
to its time. Most importantly, 
they were able to link the big, 
block stones by means of grooves 
without using mortar. Thanks 
to the method they constructed 
extraordinary road systems. The 
Inca civilization didn’t use writing 
but they used knotting method 
with colorful threads instead. The 
empire recorded the historical and 
important events through knots 

with the colorful threads. However, the mystery of 
the knots hasn’t been solved yet. This simple writing 
system through knots is also named “Quipular”. The 
Spanish melted away most of the knots by burning as 
they didn’t understand the purpose of them. Although 
they didn’t know about iron or wheel, they were expert 
in fiber. Even they built ship made of fibers. 

The Incas thought that the gold was some sort of candy 
from the sun. Gold had a value for them only when they 
were used to make various boxes, jewels, ceremonial 
items, or fancy tombstones or temples. When almost 
all of the Incan gold was captured by the Spanish 
Pizarro, it was melted and sent to Spain. Besides 
being fearless warriors, the Incas had a very brutal 
punishment system. If a person stole, had an affair with 

bir tehdit olarak algılanmamış, aksine kendisinin Tanrı 
Viracocha ya da elçisi olabileceği düşüncesiyle iyi kar-
şılanmışlardır. Çünkü efsaneden kaynaklanan İnka ina-
nışına göre, Tanrı Viracocha deniz aşırı bir yerden barış 
ve huzuru sağlamak üzere bir gün tekrar dönecektir. Bu 
yüzden Pizarro İnkalar’ca geliş nedeni hakkında hiç şüp-
he duymadan ağırlanır. Pizarro Cajamarca, Atahualpa’ya 
bir elçi yollayıp onunla görüşmek istediğini söylemiştir. 
Atahualpa da 6 bin kadar adamıyla beraber şehir meyda-
nında görüşmeyi kabul etmiştir. Pizarro, atlı, tüfekli 180 
kadar adamını bölgeye yerleştirir. Atahualpa’ya Hristi-
yanlık dininin kerametlerini anlatmak üzere bir papazla 
bir İncil gönderir. Atahualpa, doğal olarak eline tutuştu-
rulan İncil’den bir şey anlamayarak sinirlenip onu yere 
atar. İşte böylece savaşı başlatmak için aranan bahane 
de bulunmuş olur. Savaş, 30 dakikadan kısa sürer ve 
savaşta ağır yenilgiye uğrayan İnkalar’ın lideri Atahualpa 
yakalanarak esir alınır. İnka inanışına göre ölen insan 
ancak bütün uzuvları tam olursa ruhlar alemine gide-
bilir. Pizarro, İnkalar’dan bir fidye koparmayı da planlar 
ve imparatorlarının serbest kalmasını isteyen İnkalar’a, 
Atahualpa’nın tutsak olduğu odanın 
altınla doldurulması şartıyla onu 
serbest bırakacağını söyler. Hile ile 
tutsak aldıkları imparatoru serbest 
bırakmak için iki oda dolusu (beş bin 
kilo) saf gümüş, bir oda dolusu (bir 
milyon 326 bin) çil altını fidye ola-
rak almalarına rağmen sözlerinde 
durmayarak imparatoru 26 Temmuz 
1533’te boğarak öldürürler. Aciz 
durumdaki imparatorun tek istediği 
dini inancı gereği Tanrı’ya kavuşma-
sını sağlayacak yegane şey olan ka-
fasının kesilmeden öldürülmesidir. 
Hatta rivayete göre imparatorun bu 
isteğinin kabul edilmesi için zorla 
Katolik Hristiyan yapıldığı söylen-
mektedir.

İnka Medeniyeti 
İnkalar, toprak olmayan kayalık dağla-
rı teraslama sureti ile üretime elverişli 
hale getirmişlerdir. İnkalar’ın mimari, 
astronomi, tarım ve genetik bilgileri 
zamanına göre çok ileri seviyededir. 
En önemlisi ise büyük blok taşları 
harç kullanmadan, taşlardaki yivler 
üzerine yerleştirerek birbirine bağla-
malarıdır. Bu sayede de olağanüstü 
yol sistemleri oluşturmuşlardır. İnka 
medeniyetinde yazı kullanılmamış, yazı yerine renkli iplik-
lerle düğüm atma yöntemini kullanmışlardır. İmparatorluk, 
tarihi ve önemli olayları renkli ipliklere atılan düğümlerle 
kayıt altına almıştır. Ancak bu iplere atılan düğümlerin şif-
resi halâ çözülebilmiş değildir. Bu iple yapılan yazı sistemi-
ne de “Quipular” adı verilmiştir. İspanyollar, bu düğümlü ip-
lerin ne işe yaradığını anlamadıklarından çoğunu yakarak 
yok etmişlerdir. Demiri ya da tekerleği hiç bilmemelerine 
rağmen lif konusunda uzmandılar. Hatta bundan gemiler 
bile yapmışlardır. 

İnkalar altının güneşten gelen bir çeşit şekerleme oldu-
ğunu düşünürlerdi. Altın onlar için ancak çeşitli kutular, 
mücevherler, törensel eşyalar ya da süslü mezar taşları 
veya tapınaklar yapmak amacıyla kullanıldığında bir de-
ğere sahipti. İnka altınlarının neredeyse tamamına yakı-



78 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 17 / TEMMUZ 2017

the wife of Sapa (the high priest) or the Sun Virgin, he 
would be thrown down the cliff, his hands would be cut, 
his eyes would be scratched out or he would be hung 
up until he died because of striving. Therefore, prisons 
were unnecessary in a society where the majority of 
the criminals were punished with death. Moreover, the 
shape of the Incan nobles’ skulls were changed in order 
to be differed from the other people. The skulls were 
tightly wrapped with cloths to extend the skull during 
the babyhood when it was easy to shape. Therefore, 
the back of the skull shaped upward and turned into a 
cylinder. 

Lake Titicaca 
Lake Titicaca is 3810 meters above sea level and has 
the highest lake title that commercial vessels can 
use. The average depth of the lake is 140-180 meters. 
The lake, straddling the border between Peru and 
Bolivia is as a large as a sea. The Incas believed that 

their ancestors had 
descended from 
the sky on an island 
on the lake. As the 
area in which they 
lived expanded, the 
original inhabitants 
had to live on the 
lake. One of them 
was the Uru or 
Uros. The Uros 
built these floating 
islands to live on 
the lake. Today, 
although they are 
extinct, the islands 
are still named 

Uros Islands. The last Uros woman died in 1959. 
Today, Ayamara and Quechuas live on the lands of the 
Uros, who were famous for hand-workmanship. The 
withes the material used for building the islands are 
grown in Lake Titicaca. Even the inhabitants eat the 
fresh parts of these withes. There are more than 40 
floating islands on the lake. During rainy periods, the 
islands swim in the lake. Life here is not as easy as it 
sounds. Therefore, young people have migrated from 
the islands to the lands. Today there are no more than 

a hundred residents 
living on these 
islands. The withes 
that the islands were 
made of could easily 
get rotten, especially 
the parts under 
the water. For this 
reason, it is required 
to add new withes on 
the top constantly. 
It is not easy to walk 
on the islands. The 
surface is so smooth 
that it is difficult to 
stand for those who 
are not accustomed 

to. According to the myth, the inhabitants who had real 
Uros blood were not affected by the freezing cold of the 
water and never drowned. The transportation to the 

nı İspanyol Pizarro tarafından ele geçirildiğinde eritildi 
ve İspanya’ya gönderildi. İnkalar, korkusuz birer savaşçı 
olmalarının yanı sıra çok vahşi bir cezalandırma sistemi-
ne de sahipti. Eğer bir kişi hırsızlık yapar, Sapa’nın (Baş-
rahip ve yönetici)  eşiyle ya da bir Güneş Bakiresi ile ilişki 
yaşarsa uçurumdan atılır, elleri kesilir, gözleri oyulur ya 
da açlıktan ölünceye kadar asılı bırakılırdı. Dolayısıyla 
suçluların çoğunun ölümle cezalandırıldığı bir toplumda 
hapishaneler gereksizdi. Ayrıca İnka soyluları halktan 
farklı oldukları belli olsun diye kafataslarının şeklini de-
ğiştirirlerdi. Kafatasının henüz yumuşak olduğu bebeklik 
döneminde bebeğin kafatası bezlerle sıkıca sarılır, kafa-
taslarının genişletilmesi sağlanırdı. Böylece kafatasının 
arka kısmı yukarı doğru kalkarak, silindir şekli alırdı.

Titicaca Gölü 
Titicaca Gölü deniz seviyesinden 3810 metre yükseklik-
te ve ticari gemilerin çalışabildiği en yüksek göl unva-
nına sahiptir. Bir kısmı Peru’ya, bir kısmı Bolivya’ya ait 
deniz büyüklüğünde 
olan gölün ortalama 
derinliği 140-180 
metredir. İnkalar, ata-
larının gökyüzünden 
bu göldeki bir adaya 
indiğine inanmışlardı. 
Yaşadıkları alan ge-
nişledikçe, buradaki 
yerlileri de gölün 
üzerinde yaşamak 
zorunda bırakmışlar-
dı. Onlardan biri de 
Uroslar’dır. Uroslar, 
göl üzerinde yaşamak 
için bu yüzen adaları 
yapmışlar. Bugün 
soyları tükenmiş olsa da adalara hala Uros Adaları 
denilmektedir. En son Uros kadını, 1959’da ölmüştür. 
El işçiliğiyle ünlü Uroslar’ın yerinde, bugün Ayamara 
ve Keçhualar yaşamaktadır. Adaların yapıldığı sazlar, 
Titicaca Gölü’nde yetişir. Hatta yerliler bu sazların taze 
bölümlerini yerler. Gölde 40’dan fazla yüzen ada bulun-
maktadır. Yağmurlu dönemlerde, adalar gölde yüzmeye 
başlar. Burada hayat göründüğü kadar kolay değildir. 
Bu nedenle de gençler adalardan ana karaya göç et-
mişler. Bugün bu adalarda birkaç yüz yerliden fazlası 
yaşamıyor. Adaların 
yapıldığı sazlar da 
çabuk çürüyor, özel-
likle de suyun altında 
kalan kısımları. Bu 
nedenle, üstten sü-
rekli yeni sazların 
eklenmesi gerekiyor. 
Adaların üzerinde 
yürümek de pek kolay 
değil. Zemin yumuşak 
ve alışık olmayanlar 
için kimi zaman ayak-
ta durmak bile güç. 
Efsaneye göre gerçek 
Uros kanı taşıyan 
yerliler, suyun dondu-
rucu soğuğundan etkilenmez ve asla boğulmazlarmış. 
Yüzlerce yıldır gölün ortasında yüzen bu adalara ula-
şım da en az adalar kadar ilginç. Yerliler göl üzerinde 
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islands that have been floating on the lake for hundreds 
of years is as interesting as the islands. The inhabitants 
use the boats made of withes. The most important 
feature of these boats is having dragon heads. These 
boats are used not only in transportation but also in 
religious ceremonies of the inhabitants. Lamas are 
taken to the middle of the lake by these boats and 
sacrificed in the name of the water. The Uros Islands 
where we went by boats were the most delightful parts 
of the trip. They were fisher-folk but now tourism has 
also important role in terms of livelihood. As the boat 
approached to the island, the people of the island 
welcomed us with their colorful clothes and presented 
a show about the life there. Then they tried to sell their 
own weavings, souvenirs made of withes. It was a show 
after all, but it was not far from the life they have there. 
I think the people living on the island were sympathetic. 
Afterwards they sent us off with the songs. 

Nazca 
The most astonishing part of the trip was Nazca lines 
which are still mysterious. Departing from Lima, 
we arrived in Pisco by land passing the desert. The 
Pacific coast of Peru is a desert at the same time. 
This is a very interesting situation for a community 
like us identified with the sea and green. As the 
Andes, parallel to the sea, prevent the clouds in the 
rainforests, it doesn’t rain here. The weather is dark 
like it is about to rain but the last time it rained here is 
1976. The mystery of these shapes (lines) which were 
discovered in 1939 by a pilot still not fully found out. 
There are several theories accepted. The first one is 
claimed by the German Mathematician Maria Reiche, 
who lived there for many years to research. She 
claimed that the lines were an astronomic calendar on 
agriculture created by the Paracas and Nazca people. 
The second theory is that the lines were the walking 
roads for the Shaman ceremonies. The third is the 
aliens have drawn the lines. Another theory is the 
opinion about Dios Kon, which is a god of wind and rain 
that has a cat head, human body and wings, holding 
human head in one hand and a spear in the other one. 
The Nazca people performed sacrifices in the name of 
Dios Kon, the greatest god at certain intervals. Each 
figure drawn on Nazca’s arid lands represents one of 
the living creatures living in the watery lands. In order 
to see these figures as a whole, you need a bird’s-eye 
view. In other words, the people of Nazca prayed to 
Dios Kon for rain through these figures (lines). 

We were warned before the flight; the plane would 
have sharp maneuvers to see the geoglyphs (the lines) 
from different aspects; it might be helpful to have 

sazdan yapılmış tekneleri kullanıyorlar. Bu teknelerin 
en büyük özelliği, baş kısımlarında ejderha kafalarının 
bulunması. Bu tekneler sadece taşımacılıkta değil, aynı 
zamanda yerlilerin dini törenlerinde de kullanılıyor. 
Lamalar bu teknelerle gölün ortasına taşınıp, suyun 
ruhuna kurban ediliyor. Teknelerle gidilen Uros Adaları 
gezinin en keyifli bölümlerindendi. Geçim kaynakları 
balıkçılıkmış ama şimdi turizm de önemli bir yer almış. 
Tekne adaya yaklaşınca ada halkı rengarenk giysileri 
ile bizi karşıladılar ve oradaki yaşamı anlatan bir gös-
teri yaptılar. Sonra da kendi yaptıkları dokuma işlerini, 
sazdan yapılmış hediyelik eşyaları satmaya çalıştılar. 
Sonuçta yaptıkları bir gösteriydi ama şimdiki yaşam-
ları da bize canlandırdıklarından hiç de farklı değildi 
aslında. Burada yaşayan halk bana çok sempatik geldi. 
Sonrasında da bizi şarkılarla uğurladılar.

Nasca 
Bu gezinin en şaşkınlık veren ve günümüzde hala sırrı 
çözülemeyen yanı Nasca çizgileri oldu. Lima’dan kara-
yolu ile çölü geçerek Pisco’ya gittik. Peru’nun Pasifik 
kıyı kesimi aynı zamanda çöl. Bu bizim gibi deniz ve 
yeşili özdeşleştiren bir topluluk için çok enteresan bir 

durum. Denize paralel uzanan And Dağları, yağmur 
ormanlarındaki bulutların kıyı kesimine geçişini engel-
lediğinden buraya hiç yağmur yağmıyormuş. Hava her 
an yağmur yağacak gibi kapalı ama en son yağmur 1976 
yılında yağmış. 1939 yılında bir pilotun fark etmesi ile 
ortaya çıkan bu şekillerin gizemi hala tam olarak çözü-
lememiş. Kabul gören birkaç teori var. Birincisi burada 
uzun yıllar yaşayarak araştırmalar yapan Alman Mate-
matikçi Maria Reiche’nin buranın Paracas ve Nasca’lar 
tarafından yapılmış Astronomik Tarım Takvim Haritası 
olduğu, ikincisi Şaman dini törenleri için yapılmış yürü-
yüş yolları olduğu, üçüncüsü ise uzaylıların bu çizgileri 
çizdiği görüşüdür. Bir diğer teori de Dios Kon ile ilgili 
olan görüş. Dios Kon kedi başlı, insan vücutlu ve kanat-
lı, bir elinde insan başı, diğer elinde bir mızrak taşıyan 
rüzgar ve yağmur tanrısıdır. Nasca halkı, en büyük tan-
rıları olan Dios Kon’a belirli aralıklarla kurban sunar. 
Nasca’nın kurak platolarına çizilen her bir figür, sulak 
bölgelerde yaşayan canlılardan bir tanesini simgeliyor 
ve bu figürlerin bir bütün olarak görülebilmesi için 
havadan üzerlerinden geçmeniz gerekiyor. Yani Nasca 
halkı bu figürlerle tanrıları Dios Kon’a yağmur çağrı-
sında bulunuyorlar. 

Dönüşte uçuştan önce uyarıldık; Geoglifleri (yere ka-
zınmış şekil) farklı açılardan görebilmek için uçak 
keskin manevralar yapacaktı, bulantıya karşı ilaç alma-
mızda yarar olabilirdi. Yaklaşık yarım saat sonra geog-
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medication for nausea.  Nearly half an hour later we 
arrived in the place where there were geoglyphs. As it 
was looked from a height of 500 meters, it looked like 
a huge sketchbook below. Whale, monkeys, astronaut, 
arrows, spider drawn on the desert… There were giant 
figures including 53 meters pelican, 90 meters monkey, 
46 meters spider, 180 meters lizard and 300 meters 
heron. The whitewashed whale, helmeted monkey, 
astronaut, arrows, spider ... The giant figurines were 
pelican 53, monkey 90, spider 46, lizard 180, heron 300 
meters long. Although some shapes were wiped off, 
the area was 7 kilometers long. These giant figs were 
made by digging the top surface of the sand which is 
dark and using the light colored layer. 

Paracas 
The name of the road starting from the north of Peru 
to the south of Chile nearby the ocean is Panamerican 
Sur. When we left Lima, we could see the deserts 
and slums. The journey was about four hours. On the 
right there was a dark blue ocean and on the left there 
was a yellow desert. It is a little weird to see a desert 
neighbor of an ocean. It takes nearly 45 minutes from 
Paracas to the islands. The most important geoglyph 
seen before reaching the islands was the giant 
candelabra (165 meters long and 70 meter wide) drawn 
on the mountain slope and only seen from the sea. The 
Ballestas Islands consist of about ten small islands. 
The islands are the rocks full of caves consisting of 
steep hills. Birds and woodnote are everywhere. And 
yes, the rocks are almost invisible because of the birds. 
The seals welcome you where the rocks meet with the 
water. They have got accustomed to the boats that are 
close, so even if you are as close as to touch, they stay 
cool and even pose for you. 

The national reserve located on the pacific coast in 
the southwestern Peru is the most important and 
fertile coastal area in the world. There are about 100 
archaeological sites here. The shores, that are very 
suitable for nutrition, are home to many sea creatures 
such as whales, sea lions, sea turtles, water otters 
and octopuses. There are thousands of sea birds. Their 
feces are collected occasionally and used in making 
gunpowder. This place was also the cause of war 
between Chile and Peru in the past.

Huacachina 
Huacachina is a desert oasis in the city of Ica in 
southwestern Peru. Although it seems different for 
those who are unfamiliar, you can reach the oasis in 
the middle of the desert as you go 7 km away from the 
city. The sand dunes around this oasis are considered 

liflerin bulunduğu bölgeye ulaştık. 500 metre yüksek-
ten bakıldığında, aşağısı kocaman bir karalama defteri 
gibi görülüyordu. Çöle çizilmiş balina, sarmal kuyruklu 
maymun, astronot, oklar, örümcek… Dev figürlerden 
pelikan 53, maymun 90, örümcek 46, kertenkele 180, 
balıkçıl 300 metre uzunluğundaydı. Bazı şekiller yer yer 
silinse de bu alan 7 kilometreye varıyordu. Kumun koyu 
tondaki üst tabakası kazınıp, alttaki açık tabaka kulla-
nılarak yapılmıştı bu dev figürler.

Paracas 
Okyanusu takiben Peru’nun kuzeyinden başlayıp Şi-
li’nin güneyine kadar uzanan bu yolun adı Panamerikan 
Sur. Lima’nın dışına çıktığımızda gecekondular ve çöl 
başlıyor. Yolumuz dört saat kadar sürecekmiş. Sağ ta-
rafımızda uzanan lacivert okyanus ve sol tarafımızda 
sarı bir çöl bulunuyor. Okyanusa bitişik kilometrelerce 
uzanan bu çöl insana biraz tuhaf geliyor. Paracas’tan 
adalar yaklaşık 45 dakika kadar sürüyor. Adalara ulaş-
madan önce gördüğümüz en önemli geoglif, dağın ya-
macına çizilmiş, yalnızca denizden görülebilen 165 met-
re boyunda, 70 metre genişliğinde devasa bir şamdan. 
Ballestas Adaları irili ufaklı on kadar adadan oluşmuş… 
Adalar, sarp sırtlardan oluşan bol mağaralı kayalıklar… 
Her taraf kuş ve kuş sesi… Evet, kayaların üstü kuş çe-
şitlerinden neredeyse görünmüyor. Kayalıkların suyla 
temas ettiği yerlerde ise fok balıkları karşılıyor sizi. 
Diplerine kadar yanaşan teknelere alışmış olmalılar ki 
dokunma mesafesine gelseniz dahi istiflerini bozmu-
yorlar, üstelik kameralarınıza poz veriyorlar.

Peru’nun güney batısında pasifik kıyısında yer alan ulu-
sal rezerv, dünyadaki en önemli ve verimli sahil alanı. 
Burada 100 kadar arkeolojik alan bulunuyor. Beslenme 
açısından çok elverişli olan bu kıyılar balina, denizasla-
nı, deniz kaplumbağası, su samuru, ahtapot gibi birçok 
deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Deniz kuşları ise 
binlerce. Bunların dışkıları zaman zaman toplanıyor ve 
barut yapımında kullanılıyor. Burası geçmişte de Şili ve 
Peru arasındaki Güherçile Savaşları’na neden olmuş. 

Huacachina 
Huacachina, Peru’nun Ica şehrine bağlı bir vaha. Alışık 
olmayana çok enteresan gelse de şehrin 7 km dışına çık-
tığınızda çölün ortasındaki bu vahaya ulaşıyorsunuz. Bu 
vahanın etrafındaki kum tepeleri dünyanın en yüksek kum 
tepeleri kabul ediliyor. Burada en revaçta olan aktiviteler 
ise dune buggy ve sandboarding. Peru’da gördüğüm en 
eğlenceli ve enteresan bölge burasıydı. Küçücük bir gölün 
etrafına kurulmuş bir yerleşim birimiyken bölgenin tu-
rizm potansiyeli nedeniyle popüler olmuş… Özel araçlarla 
kum safarisi yapılıyor, biz denemedik ama farklı bir dene-
yim olabilir çünkü kum tepelerinin manzarası harika. 
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the world’s highest sand dunes. The 
most popular activities here are dune 
buggy and sandboarding. This was 
the funniest and most interesting 
region I’ve ever seen in Peru. It has 
become popular because of the tourism 
potential as it was a small place located 
around a small lake. You have chance 
to experience safari by special vehicles. 
We didn’t give a try but it might have 
been a different experience; because 
the views of the sand dunes were 
perfect. 

Peru has many options in terms of 
climate and nature. In the country 
there are mountains and snowy peaks, 
deserts, beaches, forests, rainforests 

and an endless diversity of natural life. In terms 
of ecological diversity in the world, Peru is among 
the first 12 countries. It has six different terrestrial 
ecosystems, two marine ecosystems and three 
freshwater ecosystems. Moreover, the geographical 
structure of the country shelters for 28 of 32 climate 
types in the world. Peru with its history of ten thousand 
years is one of the most important ancient civilization 
centers. The traces of the pre-Inca civilizations and the 
Inca civilizations n be seen in more than 5 thousands 
archaeological sites today; and the number increases 
day by day as a result of the new findings. 

And yes, Peru is a magical country with its vivid history, 
its rich culture looking at the future with hope and 
its proud, happy and sincere national characteristic 
reflection on thousands of folk songs and dances where 
any visitor carries a part of it in his/her heart. 

Peru, iklim ve doğa olarak çok sayıda seçeneğe sahip. 
Ülkede dağlar ve karlı zirveler, çöller, plajlar, ormanlar, 
yağmur ormanları ve sonsuz bir doğal yaşam çeşitli-
liği var. Dünyadaki ekolojik çeşitlilik bakımından Peru, 
ilk 12 ülke arasında. Altı farklı karasal ekosisteme, 
iki deniz ekosistemine ve üç de tatlı su ekosistemine 
sahip. Ayrıca ülkenin coğrafi yapısı dünyadaki 32 iklim 
türünden 28’ini barındırıyor. On bin yıllık tarihiyle Peru 
önemli antik uygarlık merkezlerinden biri. İnka öncesi 
uygarlıklar ve İnka uygarlığının bıraktığı izler bugün 5 
bini aşkın arkeolojik ören yerinde görülebiliyor ve bu 
sayı yeni bulgularla gün geçtikçe artıyor. 

Evet, Peru hala canlı kalmış olan tarihi geçmişiyle, ge-
leceğe umutla bakan zengin kültürüyle ve kendini bin-
lerce türkü ve dansta yansıtan gururlu, mutlu ve cana 
yakın ulusal karakteriyle, burayı ziyaret eden herkesin 
bir parçasını kalbinde geri götürdüğü büyülü bir ülke.
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Röportaj / Interviwer: Berfin Aladağ

AS HUMAN CHANGES, THE WORLD CHANGES

İNSAN DEĞİŞİRSE  
DÜNYA DEĞİŞİR

Berfin Aladağ: Before 
starting the interview on 
being a life coach, could 
you please introduce 
yourself briefly? 

Ömer Çam: I was born 
in 29.01.1965. I attended 
boarding school after 
the primary school. I 
worked as the sales 
manager at Koç Holding 
and Pirelli A.Ş. As a 
result of the awakening I 
experienced I decided to 
change everything in my 
life. As of 1995, I started 
reading, searching 
and getting trainings 
on Parapsychology, 
Bioenergy, Cybernetic, 
Enneagram, Esoteric 
and Occult disciplines. 
I learned the methods 
and approaches like NLP, 
coaching or hypnosis 
that are effective in 
personal development 
going beyond curiosity; 
I practiced them in my 
life. My inner journey 
which has started thanks 
to these approaches is 
still going on. Meeting 
with Sufism, I started 
reading and following the 
Sufis including Hallac-ı 

Mansur, Mevlana, İbn-i Arabi, Yunus Emre, Şems-i 
Tebrizi, Hacı Bektaş-i Veli. Moreover, I have adopted the 
thoughts and philosophies of the Indian thinkers Osho 
and Krishnamurti. My basic purpose in the life is to find 
out and share the genuine knowledge conveying to the 
truth rather than the second-hand, plastic knowledge 
which is not questioned. 

Berfin Aladağ: Well, where did you study on coaching?  

Ömer Çam: I studied on NLP and Coaching in Sao 
Paolo (Brazil) Lambent Do Brasil. I give trainings on 

Berfin Aladağ: Yaşam 
koçluğu üzerine söyle-
şimize başlamadan önce 
kısaca sizi tanıyabilir 
miyiz? 

Ömer Çam: 29.01.1965 
yılında doğdum. İlkokul-
dan sonra yatılı okulda 
okudum. Koç Holding 
ve Pirelli A.Ş’de satış 
müdürlüğü yaptım. Yaşa-
dığım bir uyanış sonucu 
yaşantımda yer alan her 
şeyi değiştirme kararı al-
dım. 1995 yılından itibaren 
Parapsikoloji, Biyoenerji, 
Sibernetik, Enneagram, 
Ezoterik, Batıni ve Okült 
ilimler gibi konularda 
okumaya, araştırma yap-
maya ve eğitimler almaya 
başladım. Kişisel gelişim 
alanında etkili olan; NLP, 
koçluk, hipnoz gibi bilgi 
ve yöntemleri de merak 
ötesine geçerek öğrenip 
hayatımda uyguladım. Bu 
ilimler sayesinde baş-
layan içsel yolculuğum 
halen devam etmektedir. 
Tasavvuf ile tanıştıktan 
sonra Hallac-ı Mansur, 
Mevlana, İbn-i Arabi, 
Yunus Emre, Şems-i 
Tebrizi, Hacı Bektaş-i 
Veli gibi mutasavvıfların 
eserlerini okumaya, ayak izlerini takip etmeye ve uy-
gulamaya başladım. Ayrıca Hintli düşünürler; Osho ve 
Krishnamurti’nin düşüncelerini ve felsefelerini yaşam 
deneyimine dönüştürdüm. Kulaktan kulağa aktarılan, 
sorgulanmayan, plastik sözlerden oluşan menkûl bilgi 
yerine, hakikâte ulaştıran gerçek bilgiyi bulmak ve pay-
laşmak ana yaşam amacımdır. 

Berfin Aladağ: Peki, koçluk eğitiminizi nereden aldı-
nız?

Ömer Çam: NLP ile Koçluk eğitimini Sao Paolo’da 

Trabzonspor’u ayağa kaldıran kişi olarak 
tanınan kişisel gelişim uzmanı Ömer Çam 
ile “insanların yaşam koçuna ihtiyaç duyma 

nedenlerini” konuştuk. 
We conversed with Ömer Çam on “the 

reasons why people need life coaches”. 
Ömer Çam is the personal life coach who 

is best known for stirring up Trabzonspor. 
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NLP, hypnosis and coaching as a “Master Trainer”. 
Besides being a professional trained, I do life, sports, 
management and career coaching. I am a member 
of International Coaching Community (ICC), which 
provides trainings on coaching as an international 
authority. I have trained more than a thousand 
coaches until 2016. I got trainings on theatre for a 
year in Müjdat Gezen Sanat Merkezi. I played Keşanlı 
Ali and Bedirhan Ağa in Kadıköy Sahnesi. I was the 

motivation coach at 1461 
Trabzonspor between 
2011 and 2013. I worked 
as the motivation coach 
for Alanyaspor for 2015-
2016 season. Since 2000, I 
have shared my knowledge 
and experiences as a 
professional motivation 
speaker besides the 
personal development 
trainings, sports, life, 
career and management 
coaching works. Moreover, 
I am working as a lecturer 
at Yeditepe University. Until 
today, I have traveled to 54 
countries around the world 
searched for the effects 
of different disciplines on 
people.

I am transferring all my 
knowledge and experiences 
through the work 
“Workshop on Change” 
in order to help people 
starting the inner journey 
and getting free from the 

prison they are in with the philosophy of ‘one who 
cannot change himself cannot change the others and 
lead the positive change’. I convey my experiences and 
awareness as I gained during the journeys in Japan 
and Tibet under the title of “Life with Zen and Thai 
Chi”. 

Life coaching reveals the potential of human 
on the basis of “Goal-Value-Belief”
Berfin Aladağ: What is life coaching? Why was the 
reason for you to choose life coaching?

Ömer Çam: Life coaching is supporting people in 
the modern world who have balancing problems 
in private and business life to ensure the life they 

(Brezilya) Lambent Do Brasil’de aldım. NLP, hipnoz ve 
koçluk sertifika eğitimlerini “Master Trainer” olarak 
veriyorum. Profesyonel eğitmenliğinin yanı sıra yaşam, 
spor, yönetici ve kariyer koçluğu yapıyorum. Kısa adı 
ICC olan International Coaching Community üyesiyim. 
Burası koçluk eğitimlerini, uluslararası dernek üyesi 
sıfatı ve yetkisiyle vermektedir. 2016 yılına dek binden 
fazla koç yetiştirdim. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 
bir yıl tiyatro eğitimi aldım. Kadıköy Sahnesi’nde  
Keşanlı Ali ve Bedirhan Ağa 
rollerini oynadım. 2011-2013 
sezonlarında 1461 Trab-
zonspor takımının motivas-
yon koçluğunu yaptım. 2015-
2016 sezonunda Alanyaspor’a 
motivasyon koçluğu yaparak 
1. Lig’e çıkmasına katkıda 
bulundum. 2000 yılından bu 
yana kişisel gelişim eğitim-
leri ve spor, yaşam, kariyer, 
yönetici koçluk çalışmaları 
dışında profesyonel motivas-
yon konuşmacısı olarak bilgi 
ve deneyimlerimi paylaşıyo-
rum. Ayrıca Yeditepe Üniver-
sitesi’nde öğretim görevlisi 
olarak çalışıyorum. Bugüne 
kadar dünyada 54 ülke geze-
rek farklı öğretilerin insanlar 
üzerindeki etkilerini araştır-
dım. 

Kendini değiştiremeyen 
başkalarını değiştiremez ve 
pozitif değişime öncü olamaz 
felsefesiyle insanların içsel 
yolculuğunu başlatması ve 
içinde bulunduğu hapisha-
neden özgürlüğüne kavuşması için tüm bilgi ve dene-
yimlerimi “Değişim Atölyesi” çalışması ile aktarıyorum. 
Japonya ve Tibet seyahatlerinde kazandığım yaşam 
deneyimlerini ve farkındalığını “Zen ve Thai Chi ile Ya-
şam” başlığında katılımcılara aktarıyorum.

Yaşam koçluğu insanların “Hedef- Değer-
İnanç” temelinde potansiyellerini açığa 
çıkarır
Berfin Aladağ: Yaşam koçluğu nedir? Yaşam koçluğu-
nu tercih etme nedeniniz nedir?

Ömer Çam: Yaşam koçluğu, modern dünyada özel ve 
iş hayatında dengesi bozulan insanlara, “Hedef- De-
ğer-İnanç” temelinde potansiyellerini açığa çıkartarak 
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want by revealing their potential on the basis of 
“Goal-Value-Belief”. Unlike other professions, it is 
to encourage the counselees to focus on the present 
and the future and take action by ensuring the self-
realization through asking appropriate and strong 
questions instead of advising. The reason why I chose 
life coaching is it is an effective and functional tool. 
Every human being has wills in his/her life. As the 
targets are set up correctly and perfectly designed, 
it becomes possible to reach those targets. Thanks 
to coaching I can change my life in any way I like and 
continue happily and successfully.  

Berfin Aladağ: What are the effects of your profession 
on human life?

Ömer Çam: First of all, the people consulting me want 
to get rid of the negative effects of the imbalance 
in their lives. However, they have no idea about 
the reasons of the imbalance. We, firstly, provide 
the person to see the most urgent and important 
situation through the application of life cycle. Then, 
we determine the goal or goals together on the basis 
of the right criteria. We continue to work until we 
reach that goal. Coaching leads person to solution 
not problem. Therefore, the person recognize the 
skills s/he has, acquires new competencies; his/her 
confidence increases and s/he has a more satisfactory 
life. 

People might feel lost in the life
Berfin Aladağ: Why do people need life coaches?

Ömer Çam: Sometimes people might feel lost while 
experiencing the unwanted situations. The person who 
help those people to change the unwanted situation is 
life coach. A life coach asks the consultee the correct 
question and helps him/her to find out the answers he/
she already has. The efficient and equipped coaches 
make interventions for the persons who have balance 

istedikleri yaşamı sağlama hususunda destek vermek-
tir. Diğer mesleklerden farklı olarak danışan kişilere 
akıl vermek yerine doğru ve güçlü soruları sorarak 
potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak, bugüne 
ve geleceğe odaklanmalarını ve harekete geçmelerini 
teşvik etmektir. Yaşam koçluğunu tercih etme nedenim, 
çok etkili ve fonksiyonel bir araç olması. Her insanın 
yaşamında istekleri vardır. Doğru şekilde hedefler ko-
nulduğunda ve mükemmel şekilde tasarlandığında o 
hedeflere ulaşmak da mümkün hale gelebiliyor. Koçluk 
sayesinde ben yaşantımı istediğim şekilde değiştirip 
mutlu ve başarılı bir şekilde de yürümeye devam ediyo-
rum.

Berfin Aladağ: Mesleğinizin insan yaşamına etkileri 
nelerdir?

Ömer Çam: Öncelikle bana gelen kişiler yaşamlarında-
ki dengesizliğin olumsuz etkisinden kurtulmak istiyor. 
Fakat bu dengesizliğin nereden geldiği ve niçin olduğu 
hakkında fikir sahibi değiller. Öncelikle yaşam çem-
beri uygulaması ile kişinin yaşamdaki en acil durumu 
görmesini sağlıyoruz. Daha sonra istediği ne ise doğru 
kriterlerle hedef veya hedeflerini birlikte belirliyoruz. 
O hedefe ulaşana dek çalışmamız devam ediyor. Koçluk 
kişiyi probleme değil, çözüme götürür. Sonuçta kişi 
sahip olduğu yeteneklerin farkına varır, bazı yeni bece-
riler kazanır, başardığını görünce de özgüveni artar ve 
daha doyumlu bir yaşam sürer.

İnsanlar bazen yaşamın içinde kendini 
kaybolmuş hissedebilir
Berfin Aladağ: İnsanlar neden bir yaşam koçuna ihti-
yaç duyar?

Ömer Çam: İnsanlar bazen yaşamın içinde istemediği 
sonuçları yaşarken kendini kaybolmuş hissedebilir. 
İstediği sonuçlarla bugünkü yaşadığı durumu değiş-
tirmesine destek verecek olan kişi yaşam koçudur. Bir 
yaşam koçu kendisine gelen kişiye doğru soruları sorar 
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issues in their lives, like a doctor does physically; and 
they make the persons realize everything that creates 
unwanted outcomes. They also support changing the 
thoughts and actions in parallel with the goals, values 
and belief in order to prevent experiencing the same 
situations. A consultee, who realizes that there is 
only one life to live and same actions bring the same 
results, shall take action by taking the responsibility of 
the outcomes s/he would experience. 

Berfin Aladağ: What are the features required for 
being a life coach? 

Ömer Çam: First of all in order to be a life coach, it 
is needed to have sufficient and efficient trainings.  
A life coach should have the basic coaching 
competencies. These are honesty, ethics, active 
listening, reliability, being able to keep secrets, 
consistency, having effective communication skills, 
reflective thinking, providing effective feedbacks, 
approaching situations through four senses 
position, knowing criteria of goals, asking powerful 
questions, self-management, not being affected by 
the emotional situations, positive tone of voice and 
positive body language. 

Berfin Aladağ: What are the advantages of 
disadvantages of being a life coach having media 
coverage?

Ömer Çam: Having media coverage as a life coach 
is provides highly important advantage in terms of 
recognition. People can easily contact with me. The 
media provides you to reach wider range of audience 
to announce the positive works. You might reach the 
channels and people that you could not reach without 
media. You can promote and introduce your activities. 
If you have media coverage through the correct works, 
there is no disadvantage. The power of the media 
looks like the wind helping the sail. If you open the sail 
correctly, you will move in the right direction.

ve onun kendisinde olan cevapları bulmasına yardım-
cı olur. Yeterli ve donanımlı koçlar fiziksel olarak bir 
doktorun yaptığı müdahaleyi, yaşam dengesi bozulan 
kişiye yapar ve hayatına etki eden istemediği sonuçları 
yaratan her şeyi fark etmesini sağlar. Aynı sonuçları 
yaşamamak için de düşünce ve eylemlerini hedeflerine, 
değerlerine ve inançlarına paralel olarak değiştirme-
sine destek verir. Yaşanacak bir hayat olduğunu ve aynı 
şeyleri yapıp farklı sonuçlar alınamayacağını fark eden 
danışan, yaşadığı sonuçların sorumluluğunu alarak 
harekete geçecektir.

Berfin Aladağ: Bir yaşam koçu olabilmek için ne gibi 
özelliklere sahip olmak gerekir?

Ömer Çam: Öncelikle yaşam koçu olabilmek için yeterli 
bir eğitim almak gerekir. Yaşam koçu temel koçluk ye-
terliklerine sahip olmalıdır. Bunlar; dürüstlük, ahlaki 
değerler, aktif dinleme, güvenilir olmak, sözünde dur-
mak, sır tutmak, sözü ve eylemiyle tutarlı olmak, etkili 
iletişim becerilerine sahip olmak, aynalama yapabil-
mek, etkili geri bildirim vermek, dört algı pozisyonun-
dan duruma bakabilmek, hedeflerin kriterlerine hakim 
olmak, güçlü sorular sorabilmek, kendini yönetebil-
mek, duygusal durumlardan etkilenmemek, pozitif ses 
tonu ve beden dili.

Berfin Aladağ: Medyatik bir yaşam koçu olmanın 
avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Ömer Çam: Medyada yer almak bilinirlik açısından son 
derece önemli bir avantaj sağlıyor. Kişiler bana daha 
rahat ulaşabiliyor. Medya yapılan olumlu çalışmaları 
daha geniş kitlelere duyurmada önemli bir güç sağ-
lıyor. Normal sürede ulaşamayacağımız kanallara ve 
kişilere de bu sayede ulaşabiliyoruz. Faaliyetlerimizin 
bu noktalarda da tanıtımı sağlanmış oluyor. Medyada 
doğru işleri yaparak yer alıyorsanız bir dezavantajdan 
söz edilemez. Medyanın gücü yelkeni dolduran rüzgara 
benzer. Yelkenleri doğru açarsanız doğru yönde de iler-
lersiniz.
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Yaşam koçluğu, insanların yaşamlarına 
dokunarak onların daha mutlu, başarılı ve 
huzurlu olmalarını sağlar
Berfin Aladağ: Yaşam koçluğu size neyi ifade ediyor?

Ömer Çam: Benim için koçluk, insanların yaşam-
larına dokunarak onların daha mutlu, başarılı ve 
huzurlu olmalarını sağlamaktır. Bu meslekte sadece 
insani değerleri dikkate alıp insan odaklı bir çalışma 
gerçekleştiriyoruz. Bir insanın yaşamında onu mutlu 
eden bir sürece destek vermek, yeni bir farkındalık 
sağlamak son derece önemli ve değerli benim için. 
Ben bu işi insan biriktirmek olarak görüyorum. He-
define ulaşan ve mutlu olan insanların olumlu enerji-
sini ve mutluluğunu ben de hissediyorum. Deniz yıl-
dızı hikayesinde olduğu gibi sahile vuran milyonlarca 
deniz yıldızından birisini alıp denize atıyor, insanların 
hayatlarının kurtulmasına destek veriyorum ve onlar 
için çok şey değişiyor.

Berfin Aladağ: Sizi diğer yaşam koçlarından ayıran 
bir özellik olduğunu düşünüyor musunuz?

Ömer Çam: Bu soruya cevabım evet. Ben koçluğun 
özünde olan farkındalığı ve değişimi bizzat yaşamış 
bir kişiyim. Bana gelen danışanlar bu tecrübe ışığın-
da yol almak için geliyorlar. “Sen değişirsen dünya 
değişir” ana 
ilkesiyle kendi 
yaşantımın so-
rumluluğunu 
alıp yaptığım 
değişimi da-
nışanların da 
yaşaması için 
destek veriyo-
rum. Başkala-
rının dayattığı, 
yaşantımı et-
kileyen olum-
suz inançları, 
öğrenilmiş 
çaresizlikleri 
hayatımdan çı-
kartıp cesaret-
le yepyeni bir 
yola çıkmak, 
bana gelen 
insanları etki-
leyen önemli 
bir referans. 
Gelişim ve öğrenmenin sonu olmadığı 
düşüncesiyle dünyayı gezip öğren-
meye devam etmem de önemli bir 
fark. Kendi deneyimlerim ve bir yolda 
iz bırakmış olmak, danışanlarımla 
aramda güven bağının kurulmasında 
önemli bir etken. Bu işi yapanlar ge-
nelde başkalarını örnek veriyor, ben 
ise kendi yolculuğumu ve yaptıklarımı 
örnek olarak gösteriyorum. Yazdığım 
kitaplar da farklı bir koç olarak tanın-
mamda önemli bir etken.

Berfin Aladağ: Verdiğiniz bilgilerden 
dolayı size çok teşekkür ediyorum.

Life coaching is to make people more happy, 
successful and peaceful by touching upon 
their lives
Berfin Aladağ: What does life coaching mean to you?

Ömer Çam: According to me, life coaching is to make 
people more happy, successful and peaceful by 
touching upon their lives. In this profession we only 
take human values into consideration and perform 
a human-centered work. It is very important and 
valuable for me to support a process that makes a 
person happy and to arouse awareness. I regard the 
job as collecting people. I also feel the positive energy 
and happiness of people who are happy and achieve 
their goals. Just like the story of starfish, I take and 
throw a starfish back into the ocean and support saving 
its life. It makes a difference to that one. 

Berfin Aladağ: Do you think that you have any features 
that differ you from the other life coaches? 

Ömer Çam: Yes, I do. I am a person who have 
personally experienced the change and awareness that 
are at the core of coaching. The consultees who consult 
me have the purpose of progressing in the light of this 
experience. I support the consultee to experience the 
change I have achieved by taking the responsibility 

on the 
basis of the 
philosophy 
“the world 
changes as 
you change”. 
Starting 
off boldly 
ignoring the 
negative 
beliefs 
affecting my 
life imposed 
by the others, 
the learned 
helplessness 
is the most 
important 
reference 
for my 
consultees. 
It is also an 
important 
difference 

that I continue to travel around the world 
and learn believing life-long learning 
and development. My own experiences 
and the traces I have left is also an 
important factor in building trust with 
my consultee. Those who do the job 
generally give examples of others but I 
give examples from my own journey and 
what I have done. Besides, the books that I 
have written are another important factor 
in being recognized as different coach 
compared to the others. 

Berfin Aladağ: Thank you very much for 
the information you gave.
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Röportaj / Interviwer: Damla Yılmaz

Damla Yılmaz: First of all, before starting the 
questions I would like to thank you for taking time 
to answers. You are known for being the president 
of Sportswriters Association of Turkey. What would 
you like to be when you were a child and how did you 
start journalism? 

Oğuz Tongsir: Actually I do the job that I could 
do. Because I am a lucky person in terms of the 
profession. Coincidences help some people to reach 
somewhere, but I push the limits to be a journalist. 
I told Ahmet Güven, my school mate and my father’s 
student “I would like to be a journalist.” He told me 
“Are you crazy? There is no money in journalism.” 
And I said; “It is my obsession, I necessarily want to 
be a journalist.” In 1972 I started my career working 

Damla Yılmaz: Öncelikle sorularıma geçmeden önce 
röportaj yapmayı kabul edip bana zaman ayırdığınız 
için size çok teşekkür ederim. Bizler sizi Türkiye 
Spor Yazarları Derneği Başkanı olarak tanıyoruz. 
Peki, siz çocukken ne olmak istiyordunuz ve gazete-
ciliğe nasıl başladınız?

Oğuz Tongsir: Aslında olabileceğim şeyi oldum. Çün-
kü mesleki açıdan çok şanslı biriyim. Bazı insanları 
tesadüfler bir yerlere götürür ama ben gazeteci ol-
mak için şartları çok zorladım diyebilirim. Hem okul 
arkadaşım, hem de babamın öğrencisi olan Ahmet 
Güven’e; “Ben gazeteci olmak istiyorum.” dedim. O 
da; “Deli misin? Gazetecilikte para yok.” dedi. Ben de 
ona; “Bu benim hastalığım, ille de gazeteci olmak is-
tiyorum.” dedim ve 1972 yılında Milliyet Gazetesi’nin 

CONVERSATION WITH OĞUZ TONGSİR,  
THE PRESIDENT OF TSYD ABOUT FOOTBALL

TSYD BAŞKANI OĞUZ TONGSİR’LE  
FUTBOLA DAİR

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Başkanı 
olan ve amacının spor yazarları camiasının 
emekçisini ve emeklisini mutlu etmek 

olduğunu belirten,  gazeteci, spor programlarının 
sevilen ismi Oğuz Tongsir ile onun gazeteciliğe 
başlama serüvenini konuştuk.

We have interviewed with Oğuz Tongsir, 
the journalist and the president of 
Sportswriters Association of Turkey 

(TSYD) stating that his purpose is to make the 
laborers and retirees of sportswriter community 
happy, on his journalism advanture. 
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for Sports Department in Milliyet Gazetesi. About six 
month later I started working there, Şansal Büyüka 
came to the sports department. We worked together 
all the time; we had great days. One of two executive 
editors that I had the opportunity to work with was the 
late Abdi İpekçi and the other was the late Çetin Emeç. 
We learned a lot from the two important names in 
Turkish press history. 

Damla Yılmaz: Sportswriters Association of Turkey 
is 53 years old now. What is the importance of the 
association for the sportswriter?

Oğuz Tongsir: The 
association is an 
institution that serves 
the public interest. 
As I assigned to the 
job as the president, 
I have tried to renew 
everything in the 
association at first. 
I believe that the 
sportswriters in 
the country are 
not recognized and 
respected; however 
I think they don’t do 
the job that deserves 
the respect. There are 
problems both in TVs 
and newspapers but 
we try to regain the 
former recognition of 
the association. 

Damla Yılmaz: We 
know you support 
Galatasaray. How did 

your love in Galatasaray start?

Oğuz Tongsir: Although I grew up in Kadıköy, I 
supported Galatasaray because of Metin Oktay. I 
went to Ali Sami Yen Stadium at the age of 14 or 5. 
Kadri Ayraç came to me and asked; “What is your 
favorite team?” I said; “I am not sure.” He told Ahmet 
Kazancı, the ball boy “Bro, there is a new supporter 
of Galatasaray with us, give him a sweats.” They gave 
me a large sweats, I was really happy. This is how I 
started to support Galatasaray.

Damla Yılmaz: How did you achieve to be objective 
although you are a supporter of Galatasaray?

Oğuz Tongsir: Your priority must be the job you earn 
your living. I could be supporter of Galatasaray but I 
could also fully be objective as well. As you say “First 
comes the job”, then the fanaticism disappears. It 
should disappear. 

Damla Yılmaz: According to you, what is football?

Oğuz Tongsir: I think football is fun. Football is a life 
style. Those who have nothing to do with life, are 
mostly obsessed with football. However, you have 
room for music, fun, books in your life you should 
also have room for football. The thing they I try to 
emphasize is not having room only for football in our 
lives. 

Spor Servisi’ne girerek bu işe başladım. Gazetede 
çalışmaya başladıktan yaklaşık altı ay sonra spor 
servisine Şansal Büyüka geldi. Sabah akşam deme-
den, gece gündüz birlikte çalıştık, çok güzel günle-
rimiz geçti. Şimdi vefat etmiş olan iki genel yönet-
menimden biri Abdi İpekçi, diğeri de Çetin Emeç’tir. 
Basın tarihimizin bu önemli iki isminden de bizler çok 
şey öğrendik.

Damla Yılmaz: Türkiye Spor Yazarları Derneği bu yıl 
53. yılını doldurdu. Dernek, spor yazarları açısın-
dan nasıl bir öneme sahiptir?

Oğuz Tongsir: Der-
neğimiz kamu ya-
rarına görev yapan 
bir kuruluştur. Ben 
göreve geldikten 
sonra öncelikle 
derneğin her şeyini 
yenilemeye çalış-
tım. Ülkemizde spor 
yazarlarının gerekli 
saygıyı duymadığına 
inanıyorum. Gerçi 
o saygıyı fazla hak 
edecek işler yapma-
dıklarını da düşünü-
yorum. Televizyonda 
da gazetelerde de 
sıkıntılar var ama 
derneğin eski ağır-
lığını kazanması için 
uğraşıyoruz.

Damla Yılmaz: Gala-
tasaraylı olduğunu-
zu biliyoruz. Galata-
saray sevdanız nasıl 
başladı?

Oğuz Tongsir: Kadıköy’de büyümeme rağmen, Metin 
Oktay yüzünden Galatasaraylı oldum. 14-15 yaşla-
rında iken bir gün Ali Sami Yen Stadı’nda gitmiştim. 
Kadri Ayraç geldi yanıma ve bana; “Hangi takımı 
tutuyorsun?” diye sordu. Ben de; “Bilmiyorum.” 
dedim. O da malzemeci Ahmet Kazancı’ya; “Ahmet 
Abi, aramıza yeni bir Galatasaraylı katıldı, bir eşof-
man ver.” dedi. Kocaman bir eşofmanı giydirdiler 
üstüme, çok mutlu oldum. Galatasaraylılığım böyle 
başladı.

Damla Yılmaz: Galatasaraylı olmanıza rağmen mes-
leğinizde objektif olmayı nasıl sağladınız?

Oğuz Tongsir: Önce tabii ki ekmek yediğiniz işi düşü-
neceksiniz. Galatasaraylı olabilirim ama yüzde yüz 
objektif de olabilirim. “Önce işim” dediğin zaman fa-
natizmin gider. Gitmelidir de zaten.

Damla Yılmaz: Sizce futbol nedir?

Oğuz Tongsir: Bence futbol, eğlencedir. Herkesin 
baktığı gibi futbol, bir yaşam biçimidir. Hayatta ya-
pacak başka işi olmayan adamlar futbolla yatar, 
futbolla kalkarlar. Ama senin hayatında müzik varsa, 
eğlence, kitap okuma varsa futbol da olmalıdır. Bu-
rada söylemek istediğim hayatınızda sadece futbolun 
olmamasıdır.
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Damla Yılmaz: Football is a big industry; what do you 
think about the effects of football on economic and 
social life? 

Oğuz Tongsir: The incredible amounts and numbers 
are considered in football industry. However, does 
it provide progression for football evenly? No! For 
example, Germany is the best in this. They carry out 

projects both for the foreigners and the youngsters. 
Well, what are we doing here? We hire the professional 
players and take them to the stage. That’s all… however 
it shouldn’t be like that. There is no player from the 
youth setup except from Arda Turan. We are not able to 
raise the players because of our system. 

Damla Yılmaz:  Could you please share an 
unforgettable memory belonging the days you were 
a journalist? 

Oğuz Tongsir: I was a young reporter and working 
at Milliyet Gazetesi. On a Sunday, the secretary of 
Abdi İpekçi, Zeynep called me and said; “Mr. İpekçi is 
waiting for you.” It was impossible to meet them for us 
those days. Because they were the emperors for us. 
Anyway I went upstairs. Mr. İpekçi said; “Come in and 
have a seat.” I was standing; I wasn’t able to sit. By the 
way I would like to add Mr. İpekçi was also a supporter 
of Galatasaray. He asked me “There were discussions 
in the board meeting of Galatasaray, what happened?” 
Then, I started explaining. Then, Zeynep came in and 
interrupted; “Turan Güneş has come.” Turan Güneş 
was the Foreign Affairs Minister; he was an important 
minister; he took part in the Cyprus Peace Operation. 
If he wasn’t Mr. İpekçi but anyone else, he would tell 
me to go out; but he turned to his secretary and said 
“You see, I have a guest, let Mr. Güneş wait a little.” 
Although I was a young reporter, he gave consequence 
to me. For sure, those are the lessons we learnt a lot. 

Damla Yılmaz:  I would like to thank you for the 
pleasant conversation.

Oğuz Tongsir: You’re welcome. I thank you for the 
lovely conversation. 

Damla Yılmaz: Futbol endüstrisinin büyüklüğü açı-
sından, sizce futbolun ekonomik ve sosyal hayata 
etkileri nelerdir?

Oğuz Tongsir: Futbolda inanılmaz rakamlara ulaşılı-
yor, ama bu futbolu ilerletiyor mu aynı oranda? Hayır! 
Örneğin Almanya bu işleri çok iyi yapıyor. Yabancıla-
ra dönük de gençlere dönük işler de yapılıyor orada. 

Peki, biz neler yapıyoruz? Yetişmiş oyuncuları alıyor, 
sahneye çıkarıyoruz. O kadar… Bu böyle olmamalı. 
Arda Turan dışında altyapıdan yetişen bir tek oyuncu 
yok. Çıkmıyor, çıkartamıyoruz, çünkü sistemimiz bu…

Damla Yılmaz:  Gazetecilik günlerinizden unutama-
dığınız bir anınızı bizimle paylaşabilir misiniz?

Oğuz Tongsir: Genç bir muhabirim ve Milliyet Gaze-
tesi’nde çalışıyorum. Bir Pazar günü Abdi İpekçi’nin 
sekreteri Zeynep Hanım telefon ederek; “Abdi Bey 
yukarıda seni bekliyor.” dedi. Bizim o zamanlar on-
ların yanına gitmemiz mümkün değildi. Çünkü bizim 
gözümüzde onlar imparatordu. Neyse, yukarı çıktım. 
Abdi Bey; “Gel otur.” dedi. Ben ayakta duruyorum, 
bir türlü oturamıyorum. Bu arada Abdi Bey’in de 
Galatasaraylı olduğunu belirteyim. “Galatasaray’ın 
Yönetim Kurulu toplantısında tartışma olmuş, neler 
olmuş?” diye sordu bana. Ben de “Efendim şöyle 
oldu, böyle oldu…” diye anlatmaya başladım.  Derken 
sekreteri Zeynep Hanım içeriye girdi; “Turan Güneş 
Bey geldiler.” dedi. Turan Güneş de o dönemin Dışiş-
leri Bakanı, üstelik çok da güçlü bir bakan ve Kıbrıs 
Barış Harekatı’nı yapmış. Abdi Bey’in yerinde başka 
birisi olsa; “Sen çık evladım.” derdi. Abdi Bey döndü 
sekreterine; “Görüyorsun misafirim var, Turan Bey 
beklesin.” dedi. Genç bir muhabir olmama rağmen 
beni adam yerine koydu. Tabii bunlar bize hayatımız 
boyunca birer ders oldu.

Damla Yılmaz:  Bu keyifli söyleşi için çok teşekkür 
ederim.

Oğuz Tongsir: Rica ederim. Bu güzel söyleşi için asıl 
ben sana teşekkür ederim.
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Haber / Reporter: İlayda Lafcı

Goethe Enstitüsü tarafından 
desteklenen, 63 Suriyeli ve 72 
Mardinli çocuğun yer aldığı 
‘’Futbol Birleştirir!’’ adlı proje 
amacına ulaştı. Beşiktaş alt-
yapısıyla maç yapmak üzere 
seçilen 22 oyuncu, altı aylık ant-
remanlarından sonra 7 Aralık 
2016 tarihinde ilk maçını yaptı. 
Alman Dışişleri Bakanlığı’nın 
fon sağladığı bu proje, 2016’nın 
6. ayından beri varlığını sürdü-
rüyor. Proje Koordinatörü Tijen 
Togay amaçlarının; “Birlikte 
yaşamayı öğrenmek ve bera-
berce başarıya koşmak.” oldu-
ğunu söyledi. Takımın 8 kişilik 
bir teknik direktör ekibi bulunuyor. Projenin sorumlusu 
Tijen Togay ise ekibin emeğinin çok büyük olduğunu dile 
getirerek; futbol eğitmenleri Hakan Saral, Mustafa Öz-
türk ve İsmail Kardeşgiden’in 6 aylık antreman sürecin-
de İstanbul’dan Mardin’e taşındığını belirtti.

Çocuklara Her Konuda Eğitim Veriliyor
Takımın proje teknik koordinatörü Hakan Saral, takımının 
heyecanı ve motivasyonu hakkında şunları söyledi; ‘’Ta-
kımımızda, ilk defa uçağa binen, ilk defa otelde kalan ve 
ilk defa denizi gören çocuklar var. O yüzden de çok heye-
canlılar. Zaten Beşiktaş gibi büyük bir takımın altyapısıyla 
maç yapmak hayallerinin üstünde bir şey. Bu olay onların 
hayatı boyunca anlatacakları güzel bir anı.’’ Altı ay boyunca 
düzenli bir şekilde takımla beraber antremanlarını sürdü-
ren Hakan Saral, ayrıca çocukların ilk zamanlar daha içe 
kapanık ve iletişim konusunda bi-
raz çekingen olduğundan da söz 
etti; “Çoğu asosyal çocuklardı. 
Arkadaşlarıyla pek iletişim kura-
mıyorlardı. Zamanla o çekingen-
liklerini de üstlerinden attılar.”’ 
Proje sorumlusu Tijen Togay da 
8 Aralık Perşembe günü Fener-
bahçe’nin yıldız takımıyla dostluk 
maçlarının yapıldığını ve daha 
birçok ilde bunun gibi yeni takım-
lar kurarak, o takımlarla Suriyeli 
çocukları bir araya getirmek 
istediklerini söyledi.

The project named Football 
Unites!’’ supported by the 
Goethe Institut including 63 
Syrian children and 72 children 
from Mardin has achieved 
the goal. 22 football players 
selected for having a match with 
the young setup of Beşiktaş had 
the first match on December 
7, 2016 after a six-month hard 
work. The project funded by 
the Foreign Affairs Ministry of 
Germany has been carried out 
since June 2016. Tijen Togay, the 
project coordinator stated that 
their purpose is “to learn living 
together and to ride high hand 

in hand.” The team has eight football coaches. Tijen Togay, 
the project coordinator underlining the great effort and 
labor in the project stated that the football coaches Hakan 
Saral, Mustafa Öztürk and İsmail Kardeşgiden moved 
from İstanbul to Mardin for 6 months to train the children.  

The Children Are Educated in Any Subject
Hakan Saral, the technical coordinator of the team 
mentioned the enthusiasm and motivation of the team; 
‘’There are children in the team who have boarded the 
plane, stayed in a hotel and seen the sea for the first 
time. Therefore, they are very excited. Besides, having a 
match with such a big team like Beşiktaş is beyond their 
imagination. This is a good memory that they remember 
forever.’’ Hakan Saral, attending the trainings regularly 
for six months, stated that the children at the beginning 

were shy and introvert; “Most of 
them were asocial. They were 
not good at communicating 
with friends. In time they 
have got rid of shyness.” Tijen 
Togay, the project coordinator 
stated that they had match 
with a friendship match with 
Fenerbahçe on December 8 
and added they would like to 
continue the project meeting 
the teams and Syrian children 
by forming new teams in many 
cities.

THE PROJECT “FOOTBALL UNITES!’’ ACHIEVED THE GOAL

“FUTBOL BİRLEŞTİRİR!’’ PROJESİ  
AMACINA ULAŞTI

Goethe Enstitüsü’nün destekleyici “göç ve 
uyum programı” çerçevesinde hayata 
geçirilen “Futbol Birleştirir!” projesi, Suriyeli 

gençleri yerel akranları ile birleştirmek ve güven 
içinde yaşayacakları bir ülke arayışlarına yardımcı 
olabilmek arzusuyla Mardin’de hayata geçirildi.

The project “Football Unites!” carried out within 
the scope of “migration and integration” by 
the Goethe Institut was realized in Mardin with 

the purpose of enabling the young Syrians to meet 
with the local peers and helping their pursuit of a 
country where they live in peace. 






