


İyi Seyirler, 
Cumhuriyetimizin ilkeli bir Üniversitesi olan Ankara
Üniversitesi, kendini sürekli geliştirmeye, köklü değer ve
geleneklere sahip çıkmaya devam ediyor. İnsan hakları,
çağdaşlık, özgürlük, demokrasi gibi değerleri her zaman
savunan Üniversitemiz, kamusal sorumluluk bilinci ile
Türkiye’ye öncülük yapan üniversitelerin başında geliyor.
İnsana ve gelişimine değer veren, eğitim hakkının, özgür
ve eleştirel düşüncenin desteklendiği ve insan ve
insanlık odaklı tüm çalışmaların merkezinde yer alan
Ankara Üniversitesi’nin öncü olmak hedefiyle çalıştığı
alanlardan biri de “sanat”tır. 
Ankara’da bu sene dördüncüsü düzenlenecek olan
Uluslararası Ankara Kukla Festivali Ankara Üniversitesi’nin
birinci festivalden bu yana desteklediği ve son iki yıldır
ortağı olduğu önemli bir uluslararası sanat etkinliğidir.
Günümüzde önemli bir tiyatro türü halini alan kukla
tiyatrosunun tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Ankara
Üniversitesi, KUKSADER (Kukla, Karagöz, Gösteri ve
Sahne Sanatları Derneği) ve Tiyatro Tempo birlikteliğiyle
düzenlenen festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuk,
genç ve yetişkinlere yönelik oyunların yanı sıra atölye ve
söyleşileri kapsayacak. Bu festivalin ortağı olmak ve
uluslararası bir etkinlikte sanatseverlerle bir kez daha
buluşmak Ankara Üniversitesi’nin bir kültür ve sanat
üniversitesi olarak anılma misyonunu pekiştirmektedir. Bu
festivalin Ankara’nın kültür hayatına sağlayacağı katkı
ışığında, başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm
sanatseverlere ve sanatçılara iyi seyirler dilerim. 

Prof. Dr. Erkan İBİŞ
Ankara Üniversitesi Rektörü  

Enjoy the show,
Ankara University, which is a
principled university of our
Republic, continues to
develop itself and maintain its
roots and traditions. Our
university which always defends values such as human
rights, modernity, freedom, and democracy is one of
the leading universities in Turkey with its public
responsibility. Ankara University where the right to
education, free and critical thinking is supported - is at
the center of all human and human oriented studies –
and it works with the aim of being a pioneer, one of
theese areas is art.
The International Ankara Puppet Festival, which will be
held for the fourth time this year in Ankara, is an
important international art event that Ankara University
has supported since the first time and has been a
partner for the last two years. The history of puppet
theater which became an important theater type today
is as old as the history of humanity. The festival,
organized by the University of Ankara, KUKSADER
(Puppet, Karagöz, Performance and Stage Arts
Association) and the Theatre Tempo, contains plays,
talks workshops for children, youth and adults as
always. Being a partner of this festival and meeting with
art lovers in this international event further reinforces
the mission of Ankara University to be remembered as
a university of culture and arts. In the light of the
contribution of this festival to the cultural life of Ankara,
I wish a good time to all art lovers and artists,
especially to children and young people.

Prof. Dr. Erkan İBİŞ
President, Ankara University

Prof. Dr. Erkan İBİŞ
Ankara Üniversitesi Rektörü

President of the Ankara University



Bu sene Uluslararası Ankara Kukla Festivalinin
dördüncüsünü gerçekleştirmekten çok mutluyuz. Bu
dört yıl içinde farklı oyunlar izledik ve atölye
çalışmalarına katıldık. Her yıl biraz daha büyüdük ve
bu yıl tam 10 farklı ülkeden birbirinden güzel oyunlar
sergileyecek tiyatro gruplarını konuk ediyoruz. 
Kukla tiyatrosu, sadece çocuklar için değildir! Bu
konuda iddialıyız ve sizi de buna inandırmak
istiyoruz. Tüm dünyada dramatik tiyatronun
gölgesinden çıkıp bambaşka bir yön almış olan kukla
tiyatrosu, farklı yaş grupları için muhteşem çalışmalar
yapıyor. Sahnedeki nesneleri hareket ettiriyor, nefes
aldırıyor, konuşturuyor… Ve yaşatıyor! Ve onlara
inanmamızı, onlarla birlikte aynı duyguları yaşamamızı
sağlıyor. 
Bu sene Fransa, Avusturya, Hollanda, Bulgaristan,
Tayvan, Avustralya, Moldova, Beyaz Rusya, İsrail ve
Türkiye’den katılan gruplar bebek, çocuk, genç ve
yetişkinler için oyunlar sergiliyor. Aynı zamanda,
çocukların anne-babalarıyla birlikte keyifle
izleyebilecekleri aile oyunları da festivalimizde yer
alıyor. 
Bütün bu süreçlerde yanımızda olan tüm
destekçilerimize ve siz, değerli seyircilerimize,
teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz.

Saygı ve sevgilerimle,
Marina Yüce

We are delighted to realise the 4th International
Puppet Festival in Ankara yet again. In these four
years, we watched different plays and participated
in workshops. Every year we grew a little bigger, and
this time we will be hosting theatre groups from ten
different countries that bring us a beautiful feast of
plays.
Puppet theatre is not only for children! We are very
assertive on this, and we want to make you believe
it. Taken a different direction from the shadow of
dramatic theatre all over the world, puppet theatre
is producing great pieces for different age groups.
Moving objects on the stage, make them breathe,
talking… And it keeps them alive! And allows us to
believe in them, experience the same feelings they
have.
Groups from France, Austria, the Netherlands,
Bulgaria, Taiwan, Australia, Russia, Belarus, Israel and
Turkey showcase plays for babies, children, young
people and for adults. This year, family plays – that
children can enjoy with their parents are also
present in our festival.
We would like to thank all of our supporters who
were with us all through the process, and you, our
dear audience, we wish you a good time.

With love and respect
Marina Yüce

Marina YÜCE
Festival Direktörü

Director of the Festival



Kendini beğenmiş horoz bir köpek kulübesi görüp
köpek olmaya heveslenir. Kalabalık bir kümes yerine bir
kulübede tek başına yaşamak keyifli olacaktır. Köpekse
gün boyu gelene geçene havlamaktan, insanları
bacaklarını ısırmaya çalışmaktan ve sahibinin onu ip
atlamaya zorlamasından bıkmıştır. O artık köpek olmak
istememektedir. Ya kedi? Kedi ise her ikisinin de yerine
geçip onlarla eğlenmeyi tercih eder. Herkes başkası
olmak ister ama bu nasıl olacaktır acaba?

A sniffy rooster aspires to be a dog after he discovers
a kennel. He thinks to himself that it would be better to
live in a kennel alone than living in a crowded
hencoop. Whereas the dog was fed up with barking,
trying to bite people’s leg and being forced to jumping
a rope by his owner. He doesn’t want to be a dog
anymore! How about that cat? Well, the cat just wants
to have fun by taking both of their places. But how is
this going to work when everybody wants to be
somebody else?

Köpek Olmak İstemiyorum
I Don’t Want to be A Dog

Tiyatro Tempo / Theatre Tempo
Türkiye/ Turkey 

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Yaş grubu/ Age Group: 3+ 

Süresi/ Duration: 35 dak./min.

Yazan/ Author : Antonina Dobrolyubova
Çeviri/ Translation: Yuliana Bayram
Yöneten/ Director: Antonina Dobrolyubova
Müzik/ Music: Nedim Yıldız
Oyuncular/ Performers: Marina Yüce, Şirin Ceylan, Haluk Yüce



Simsiyah boşluk içinde iki ülke vardır. Sıcak Renkler
Ülkesinde Kırmızı Bey, Sarı Hanım ve onların çocukları
Tonton Turuncu yaşamaktadır. Soğuk Renkler Ülkesi’nde
ise Yeşil Hanım, Mor Bey ve çocukları Mavi Maviş
yaşamaktadır. Mavi Maviş bir gün oyun oynarken yolunu
kaybeder ve Sıcak Renkler Ülkesine gelir ve Tonton
Turuncu ile arkadaş olur. Mavi Maviş’i Sıcak Renkler ailesi
ülkesine götürür. Bu buluşma iki ülkenin arasında bir
dostluk oluşturur ve iki ülkeyi bu aileler birleştirmeye
karar verir. İki ülkenin birleşmesi ile rengarenk bir ülke
ortaya çıkar. Bütün renkler el ele verdiklerinde
gökyüzünde gökkuşağı oluşur.

There were two countries in the pitch-black space. In
the Warm Color Land Mr. Red, Mrs. Yellow and their
child Tonton Orange live. In the Cool Color Land Mrs.
Green, Mr. Purple and their child Mavi Maviş (Blueish).
Little Mavi Maviş loses his way while playing outside
and ends up coming to the Warm Color Land. There,
he becomes friends with Tonton Orange. He
introduces Mavi Maviş to his family. This introduction
leads to friendship between two countries. They
decide to merge the lands and new colorful country
forms out of that union. Whenever they collaborate
they would form a rainbow.

Renklerin Oyunu
The Game of Colors

Tiyatro Tempo / Theatre Tempo
Türkiye/ Turkey

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Yaş grubu/ Age Group: 0-3 

Süresi/ Duration: 35 dak./min.
Yazan-Yöneten/ Director-Author : Haluk Yüce
Kukla Tasarım/Puppet Design : Haluk Yüce
Müzik/ Music: Zoltan Codaly
Oyuncular/ Performers: Marina Yüce, Haluk Yüce, Savaş Bayram



İyi Geceler, Farecik! 
Good Night, Little Mouse

Tiyatro XZART / Theatre XZART
Fransa/ France

Yaş grubu/ Age Group: 1-4
Dil/ Language: Fransızca / French

Süresi/ Duration: 30 dak./min
Yazan / Story : Magdalena
Yöneten/ Director: Lena GOUSSEVA
Oyuncular/ Performers: Lena GOUSSEVA

Farecik yatağına yatar, ama bir türlü uyuyamaz!
Bir oradan ses gelir, bir buradan ses gelir. Gürültü bir
türlü durmaz! 
Farecik kalkar… Etrafa bakar, sonra tekrar yatar… Yine
uyuyamaz ve sonra tekrar kalkar… Ama ne yaparsa
yapsın uyumayı başaramaz! Oysa gece daha yeni
başlamaktadır. 

Little mouse lies on his bed, but can’t seem to sleep!
There is a sound coming from here and there! The
noise somehow won’t stop!
Little mouse looks around... and lies back to bed... Yet
he still can’t seem to sleep. He stands up... And still
can’t seem to fall asleep! He actually does not know
that the night has yet to begin!



Rüya… Gerçeklik algımızın kırıldığı ve yaşam ritmimizin
bozulduğu o ilginç, eğreti tecrübe… ‘Son İncir’ adlı
ritüelistik kukla performansını izlerken hissedeceğiniz
şey tam da bu eğretileme işte. Performance süresince
izleyici hep bir rüyada gibidir. Zamanın, mekanın ve olay
akışının nedenselliğine dair bir cevabımız yoktur çünkü.
Çünkü ne bir başlangıç, ne de bir bitiş söz konusudur
rüyada.

Dream ... That exciting, profound experience where
our sense of reality has broken and the point where
our rhythm of life has deteriorated... It is precisely this
trait that you will feel while watching the performance
of this ritualistic puppet called 'The Last Fig'. During the
performance, the audience will feel like in a dream. We
do not have a clue about the time, space and the flow
of events. Because a dream has neither a beginning nor
an end.

Son İncir 
The Last Fig

Ters Ağaç Kukla Tiyatrosu
Türkiye / Turkey

Dil/ Language: Sözsüz / Without words
Yaş grubu / Age Group: 16+ 

Süresi / Duration: 40 dak./ min.
Yazan / Author : Şafak Dağlar
Yöneten / Director: Adem Dağlar
Kukla Tasarım /Puppet Design : Adem Dağlar
Kostüm ve Dekor Tasarım / Costume : Şafak Dağlar
Işık ve Ses Tasarım / Light and Sound Design: Adem Dağlar
Oyuncular / Performers: Adem Dağlar, Şafak Dağlar



Tavşancık Lily çok endişelidir. Küçük kardeşi Dudu
büyümektedir, ama hâlâ çok küçük görünmektedir. Dudu
konuşamıyor, her şeyi üstüne döküyor ve hatta bazen
altını ıslatıyor. Bu yüzden Lily ona sıkça bağırmak istiyor...
Ama sokakta başka çocuklar kardeşiyle ‘şişko patates’
diye alay edince Lily onlara çok kızıyor. Lily kardeşi
Dudu’nun her şeyi öğrenmesi için ne yapmalı?
Herkesten farklı görünen ve sevilmeyi çok seven
Dudu’ya nasıl yardım etmelidir? 

Bunny Lily is very anxious. Her younger brother Dudu
is growing up, yet he still seems so little. Can’t speak,
spills food all over and even wets himself. This makes
Lily so upset that she wants to scold him for that...
However, when other kids make fun of her brother by
calling him “fat potato” she gets upset even more. What
can Lily do to help Dudu to learn these things? How
can she help her brother who looks different than
everyone?

Kardeşim Diğerlerinden Farklı 
Little Brother Like No Other

Tiyatro XZART / Theatre XZART
Fransa/ France

Dil/ Language: Fransızca / French
Yaş grubu/ Age Group: 4-9

Süresi/ Duration: 40 dak./min.

Yazan / Story : Marie-Hélène DELVAL
Yöneten/ Director: Michel ROSENMANN
Oyuncular/ Performers: Lena GOUSSEVA, Larisa CHOLOMOVA



Hollanda’da bir kral ve kraliçenin hiç çocukları
olmuyormuş. Akkeba adlı büyücü onlara yardımcı olmak
için sihirli bir yumurta hediye etmiş. Yumurtadan çok
güzel bir prenses çıkmış. Yalnız büyücünün bir şartı
varmış. Sonbaharda göçmen kuşlar geçerken sarayın
kapı ve pencerelerinin kapalı olmalıymış… 

Have you ever been in Holland? What a strange
coincide! Let’s go there together. The King and the
Queen could not have a baby. A magician, who is
called Akkeba, had presented them a magical egg that
could cure their problem. A beautiful princess was
born from that egg, however; the magician had one
condition that was to be fulfilled: The doors and the
windows of the place must be closed when the
migratory birds pass over the palace during autumn. 

Prenses Benek
Princess Spoty

İzvoraşul Vesel Kukla Tiyatrosu 
/ Izvorashul Vesel Puppet Theatre

Moldova/ Moldovia
Dil/ Language: Türkçe/ Türkçe 
Süresi/ Duration: 45 dak./Min.

Yaş grubu / Age group: 3-11
Yazan / Author: Anne M.G. Schmidt
Yöneten / Director: Nicu Prescura
Kukla Tasarımı / Puppet Design: Tatiana Macovenco
Sahne Tasarımı / Set Design: Dimitri Angelov
Oynayanlar/ Performers: Maria Timofti, Dimitri Angelov 



Cennetin kapılarının ahırın kapılarına dönüştüğü yerde
doğmuştu. Takma adı uzun adımlı anlamındaki Holstomer
idi. Diğerlerinden farklı olması onu, kendi cinsinden
dışlanmış birine çevirmişti. Yaşlandıkça, genç atlar onunla
uğraşmaya, itip kakmaya başlamışlardı. O yaşlı ve zayıftı,
diğerleriyse genç ve gösterişli. Ona karşı merhametli
değillerdi. Holstomer elden ele satıldı, gezdi durdu.
İnsanlar onun çektiği acılara ve kötü kaderine ilgisizdiler. 
Bu performansta kullanılan bütün unsurlar, kuklalar, gölge
tiyatrosu ve oyunculuk, yazarın bu öyküsündeki derin alt
metni göz önüne alarak, sadece ata değil, insana da
odaklanıyor. Yazar bize adeta şu soruları soruyor: “Nasıl
yaşarız bu hayatı? Zamanı geldiğinde bu dünyaya nasıl bir
iz bırakıp gitmiş olacaksınız? Cennetin kapısını tıklatmaya
hak kazanacak mısınız?”

Holstomer was born where the gates of the heaven
turned into the gates of a stable. His nickname was
Holstomer due to his long stride. He was different than
the other horses and he quickly became an outsider.
When he got old, young horses began beating and
kicking him around. He was old and bonny, they were
young and flashy. He was bought and sold from hand to
hand. People were indifferent to his sufferings and his
fate. All the components of this performance, the
puppets, elements of shadow theatre and acting are all
in tune with the main idea of the author, who created a
deep story not of a horse, but humans. It feels like the
author asks us: “How do we live? What traces shall we
leave on this earth and when the time comes, will you be
entitled to knock at the door of the Heaven?”.   

Bir At Hikayesi
Holstomer

Brest Devlet Kukla Tiyatrosu / Brest Puppet Theatre
Beyaz Rusya / Belarusia 

Dil/ Language: Rusça / Russian
Altyazı / Subtitles: Turkish and English

Yaş grubu/ Age Group: 16+ 
Süresi/ Duration: 55 dak./min.

Yazan / Author : Leo Tolstoy
Yöneten/ Director : Ruslan Kudashov
Sahne & Kukla Tasarım/Scenography & Puppet Design : 
Andrey Zaporozhsky, Alevtina Torik
Müzik/ Music: Vladimir Bychkovsky
Oyuncular/ Performers: Vladimir Tevosyan, Roman Parhach,  
Ivan Gerasevitch,  Elena Polyashenko



Zürafa, Kuzgun’un önerisiyle boynunu düğüm yaparsa
ne olur? Akrep’i kim sever? Peki, Balık neden ağlıyor? 
İki oyuncu, beş farklı öykü… Çocukları, Oded Burla’nın
öykülerinin kağıttan kuklalarla anlatıldığı büyüleyici bir
dünyaya davet ediyoruz!

What happened to the giraffe when the raven offered
to tied his neck in a knot? Who is in love with the
scorpion? And what made the fish cry?  
Two actresses, five stories, and a vibrant, amazing
world. Children are invited to take a peek into Oded
Burla’s tales about bizarre animals all made of paper.

Balık Neden Ağlıyor?
Why Did The Fish Cry?

The Train Theatre
İsrail / Israel

Dil/ Language: Fransızca / French
Yaş grubu/ Age Group: 3-9

Süresi/ Duration: 40 dak./min.
Yazan / Story : Oded Burla
Yaratım / Created By : Hila Flashkes & Danielle Cohen-Levi
Yöneten / Director : Danielle Cohen-Levi
Oyuncular/ Performers: Hila Flashkes, Orit Mimrud
Tasarım / Design : Hila Flashkes
Müzik / Music : Dan Karger



Kendinizi Ejderha’dan arındırın ve korkularınızdan
kurtulun. Olayları olduğu gibi kabullenmeyin. Hayat
muhteşemdir ve bunu korumak için çabalayın. Öykümüz
hayali bir yerde, bilinmedik bir yılda geçmektedir. Bu
topraklarda yaşayan vahşi Ejderha her yıl bir kız kaçırır.
Bu öykü de o kızlardan birinin öyküsüdür. Kızın şansı
şövalye Lancelot’un o topraklara gelmesiyle değişir.
Şövalye bu korkak halka mutluluklarını elde etmek için
savaşmayı öğretir ve ejderhayı öldürerek Elza’yı kurtarır.
Halka aynı zamanda cesur olmayı ve Ejderha’nın onların
hayatını kontrol etmesine izin vermemelerini öğretir.
Gösterinin modern ve görkemli vizyonu, müzik ve
muhteşem oyunculukla izleyenlerle buluşuyor. Aman!
Ejderha’nın hayatınızı çalmasına izin vermeyin.

Relive yourself from the Dragon and stop your fears.
Don’t just accept things as they are. Life is wonderful
and you have to fight to preserve it. The story takes
places in an imaginary land, in an unknown year. A
scary Dragon is running wild and every single year he
kidnaps one girl. This story is about one of those girls.
Lucky her, the knight Lancelot passes by and thing
change. He teaches the submissive people that they
could fight for their happiness and life, he kills the
Dragon and saves Elza. He also teaches them to be
brave and not to let Dragon take their souls and control
their bodies. The performance brings the audience a
modern and magnificent vision, impacting music and
great acting. Do not let the Dragon steal your life!

Ejderha
The Dragon

Sliven Devlet Kukla Tiyatrosu / Sliven State Puppet Theatre
Bulgaristan / Bulgaria

Dil/ Language: Bulgarca / Bulgarian
Yaş grubu/ Age Group: 13+ 

Süresi/ Duration: 55 dak./min.

Yazan / Author : Evgenyi Shvartz
Yöneten / Director: Biserka Kolevska
Kukla & Sahne Tasarım / Puppet & Stage Design: Svila Velichkova
Müzik / Music: Nelko Kolarov
Oyuncular/ Performers: Boris Georgiev, Vangel Apostolov, Georgi Ianev,
Delian Kiosev, Lyubomir Jelev, Maria Djoikeva, Anna Valeria Gostanian 



Sokrates, bilindiği gibi, keskin sözleri ve uluorta
konuşmaları nedeniyle ölüm cezasıyla yargılanıp
hücreye konulmuştur. Artık beklenen şey suçun infazının
yerine getirilmesidir. Oyunumuz, işte o gecede
geçmektedir. Gardiyan gelişmelerden oldukça
hoşnuttur çünkü Düşünür’ün ölüm öncesi
düşüncelerine ve yaşadıklarına tanıklık etmektedir.
Yaşadıklarını başkalarıyla paylaşarak belki de cebini
parayla dolduracaktır.  Ne var ki, bu dürtü onu trajikomik
durumlara da düşürecektir.

Socrates, as is known to all, was sentenced to
capital punishment and put into a cell because of his
sharp words and reckless speech. Now, the only thing
that is expected is the execution of the crime. Our
play takes place in that night. The guardian is very
satisfied with this situation because he is a witness to
the philosopher’s thoughts and his life in prison before
his death. Perhaps he will fill his pockets with money
by sharing this experience with others. However, this
desire of his puts him in a tragicomic situation.

Sokrates’in Son Gecesi
Last Night of Socrates

Tiyatro Tempo / Theater Tempo
Ankara, Türkiye / Ankara, Turkey

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Yaş grubu / Age group: 16 +
Süresi/ Duration: 65 dak./min.

Yazan / Author: Stefan Tsanev
Kukla için Uyarlayan/ Adaptation for puppet: Petar Todorov
Yöneten / Director: Petar Todorov
Müzik / Music: Nedim Yıldız
Kukla ve Sahne Tasarımı/ Puppet and Set Design: Hanna Schwartz
Vokal/ Vocal: Yıldız İbrahimova
Oynayanlar/ Performers: Haluk Yüce, Marina Yüce



Sevgi nedir? Bu duygudan utanmalı mıyız? Hiç
çocuklara bundan bahsediyor veya anlatıyor muyuz?
Bu duyguyu hissetmeyi nereden öğreniyoruz? Bir oğlan
neden bir kızı öper? Neden bir köpek yavru bir köpeği
doğurur? Çiçekler nereden geliyor? Bebekler nasıl
doğuyor? Bu bir tür sihir mi? Çocukların kafasında
cevap verilecek binlerce soru! Belki de bu soruların bir
kısmı eğlenceli ve komik bir şekilde bu sevgi üzerine
olan güzel gösteride cevaplanabilir.

What love is? Should we be ashamed of that feeling?
Do we and how we speak to little children about
love? How do they learn about it? Why does a boy
kiss a girl? Why does a dog give birth to a small
puppy? Where do flowers come from? How are
human babies born? Is that some kind of magic? So
many questions trying to get answers in children’s
head! And maybe some of the answers can be found
in a playful way in this beautiful theatre production
little stories about love. 

Sevgi Üzerine Öyküler
Little Stories About Love

Sliven Devlet Kukla Tiyatrosu / Sliven State Puppet Theatre
Bulgaristan / Bulgaria

Dil/ Language: Bulgarca / Bulgarian
Yaş grubu/ Age Group: 5+ 

Süresi/ Duration: 55 dak./min

Yazan / Author : Petar Todorov
Yöneten / Director : Biserka Kolevska
Kukla & Sahne Tasarım / Puppet & Stage Design : Enid & Staffan Björklund
Kostüm Tasarım / Costume Design : Enid & Staffan Björklund
Canlı Müzik / Live Music: Petromil Denev
Koreografi Danışmanı / Choreography consultant : Yovita Pencheva
Oyuncular/ Performers: Tzvetelina Nikolova, Vangel Apostolov, Petromil Denev



Uzun zaman önce annemin kucağındaydım ve bir
sürü düşlediğim şey vardı. Bir tanesi hariç hepsini
unuttum…Bu düşüm şöyleydi: Küçük bir kız bir
balinanın karnında bir yumurta bulmuştu. Kız bu
yumurtayı saklamak istemişti ama ölmesinden
korkuyordu. Küçük kız yumurtanın sahibi olan anneyi
aramaya karar vermişti. Yolculuğu sırasında küçük kız
sırasıyla, Anne Martı, Denizatı çifti ve Palyaço Balığı çifti
ile karşılaşmıştı. Fakat hiçbiri yumurtanın ailesi değildi. Bu
sırada yumurta giderek büyümüştü. Sonunda
yumurtadan bir dev çıkmıştı. O büyümeye devam
etmişti ve gökyüzü, yeryüzü ve dünyaya dönüşmüştü.
Sonunda küçük kız uyandı. O balinayla vedalaşmaya
karar verdi. Ve kendi doğumunu izledi.

Long time ago, I was in my Mum’s belly, I had a lot of
dreams. I have forgotten most of them but this one…
A little girl had found an egg in a whale’s belly. She
wanted to keep this egg, but was afraid that it would
die. So she decided to look for its mother. On her
journey, she met Seagull Mother, Seahorse Couple,
and Clown fish Couple. But neither of them were its
parents. In the mean while the egg became bigger and
bigger. A Giant was born from it. He continued to
grow up. And became the Sky, the Earth, and the
World… The little girl woke up, finally. She decided to
say farewell to the whale. And looked at her own
birth.

Yaşam 
The Birth

Flying Group Theatre & Lest et L’Ouest
Tayvan / Taiwan

Dil / Language: Fransızca & Çince  / French & Chinese
(Türkçe alt yazı / Turkish subtitles)

Yaş grubu / Age Group: 5+ 
Süresi / Duration: 50 dak./ min.

Yazan / Author: CHOU, Jung-shih
Yöneten / Director: SHIH, Pei-Yu
Işık Tasarım / Light Design: TSENG, Yen-Ting
Oyuncular / Performers: YU, Ming-Chu / CHOU, Jung-Shih / WANG, Shih-Chi



Oyun bir mucit olan Dr. Doovalacky’nin yeşil bir tırtıl
olan asistanı Wiggley-jig’in yardımıyla her şeyi yapmayı
öğrenebilecek kapasitesi olan bir robot yapması
hakkında. Robot Trinket hayat bulur ancak kısa bir süre
sonra daha fazla şey öğrenmek ister. Gerçek bir insan
olmayı ve insan olmanın nasıl bir şey olduğunu
öğrenmek ister. Çocuklar bu süreçte Trinket’e dünya
hakkında bir çok şey öğretecektir. Ancak Dr.
Doovalacky’nin Trinket’in üzerindeki kontrolü kaybettiğini
fark etmesiyle işler karışır. Trinket insan olmanın aynı
zamanda kızgınlık, korku ve üzüntü gibi duygularla da
başetmeyi gerektirdiğini de öğrenir. Bu onun için kolay
olmayacaktır. Ancak Trinket insan gibi yaşamak için, kendi
kararlarının arkasında durma sorumluluğunu üstlenmesi
gerektiğini de öğrenir.

Trinket is the story of an inventor, Dr Doovalacky who
sets out to build a robot who will have the ability to
learn new things, with the help of his assistant, Mr
Wiggley-jig, a green caterpillar. Trinket the Robot comes
to life but he soon wants more. He wants to know
what it is to be human, he wants to become “real.” The
children must help him to learn about the world. But
quickly it starts
to get complicated and Dr Doovalacky finds himself
losing control of his creation. Trinket learns that to
become human is to not only feel wonder and joy, but
also to know anger and fear, and the sadness of saying
goodbye to someone when you’re not ready to. The
robot learns that having all these feelings may not be
easy and to be alive means to make decisions for
yourself.

Robot Trinket 
Trinket the Robot

Little Wing Puppets
Avustralya / Australia

Yazan / Author : Jenny Ellis & Anne Brooksbank
Yöneten / Director: Jacob Williams & Clare Batholomew
Yapım asistanı / Production assistant : Jeremy Lavender
Oyuncular / Performers: Jenny Ellis

Dil/ Language: İngilizce  / English
Yaş grubu / Age Group: 4-10 

Süresi / Duration: 40 dak./ min.



‘Küçük Kuğu Gölü’ dünyanın en çok bilinen
Çaykovski’nin ‘Kuğu Gölü’ balesinden esinlenerek kukla
sahnesine uyarlanmış bir oyun. Cardua & Magnus bu
bale eserinden hareketle çocuklar için kendi özgün
oyunlarını yeniden yaratmışlar. 2006 yılında sahnelenen
oyun Hollanda ve Belçika’nın yanı sıra Çin’de bir kaç kez
sergilenmiştir.

Adopted to the puppet stage, the play, Little Swan
Lake is based on the most famous ballet ever made:
Swan Lake, and the music of Pyotr Tchaikovsky. Cordua
& Magnus created their own authentic version, which
is inspiring and suitable for very young children. Little
Swan Lake has been developed in 2006 and tours
since then successfully in Nederlands, Belgium and has
been to China a few times.

Küçük Kuğu Gölü
Little Swan Lake

Cordua & Magnus
Hollanda / Netherlands

Esinlenme / Inspiration : ‘Kuğu Gölü’ Balesi
Yöneten / Director : Hans Thissen 
Müzik / Music : Piotr Tchaikovsky
Oyuncular / Performers: Regina Magnus, Andreas Leertouwer

Dil/ Language: Hollandaca / Dutch
Yaş grubu/ Age Group: 5-10 

Süresi/ Duration: 40 dak./min.



Bir Çin Amirali olan Zheng He 1405 ile 1433 arasında,
en batıda Pasifik’ten Hint Okyanus’una yedi sefer
düzenlemişti. Onun bu seferleri Kristof Kolomb’dan 100
yıl önceye denk geliyordu ve Endonezya, Hindistan ve
Afrika’nın Arap kıyılarını kapsıyordu.
Karin Schäfer büyük Çin gezgininin tanıştığı bazı
insanların gözlemlerine dayanarak hikayesini anlatıyor:
Gittiği her bir ülkede, arkasında bir öykü veya küçük bir
anekdot bıraktı. 

Bir Çin Amirali olan Zheng He 1405 ile 1433 arasında,
en batıda Pasifik’ten Hint Okyanus’una yedi sefer
düzenlemişti. Onun bu seferleri Kristof Kolomb’dan 100
yıl önceye denk geliyordu ve Endonezya, Hindistan ve
Afrika’nın Arap kıyılarını kapsıyordu.
Karin Schäfer büyük Çin gezgininin tanıştığı bazı
insanların gözlemlerine dayanarak hikayesini anlatıyor:
Gittiği her bir ülkede, arkasında bir öykü veya küçük bir
anekdot bırakmış. 

Zheng He’nin Yolculuğu 
Zheng He

Karin Shaefer Figuren Theatre
Avusturya / Austria

Yazan-Yöneten / Author-Director : Karin Schaefer
Kukla & Sahne Tasarım / Puppet & Stage Design : Karin Schaefer
Işık Tasarım / Light Design : Peter Hauptmann
Müzik / Music : Gernot Ebenlechner
Oyuncular/ Performers: Karin Schaefer

Dil/ Language: İngilizce / English
Yaş grubu / Age Group: 8+ 

Süresi/ Duration: 55 dak./min.



Bizet’in Carmen karekterinin bir Asi Kuş olarak esin
kaynağı olduğu ‘ASİ KUŞ’ oyununu Ali Poyrazoğlu yazıp
yönetmiş. Ali Poyrazoğlu kendi anılarından da yola
çıkarak, kukla sanatıyla ilgili anekdotlarla birlikte, tiyatroyu,
müziği, doğaçlamayı, oyunculuğu ve seyircisiyle
kurduğu ilişkiyi birbiriyle harmanlayarak müthiş bir
performans sergiliyor. 
Asi kuş: Aşk iki kişilik bir devrici örgüttür. Bütün asi
kuşların kaçırmaması gereken müthiş bir gösteri.

Written and directed by Ali Poyrazoğlu, inspiration to
'REBELLIOUS BIRD' has been Bizet's Carmen character. Ali
Poyrazoğlu is presenting an amazing performance
blending his memories, anecdotes about the puppet
art, theater, music, improvisation, acting and the
relationship he established with his audience.Rebellious
Bird: Love is an insurgent (revolutionary) organization
for two. A great show that should not be missed by
any of the rebel birds. 

Asi Kuş
Rebellious Bird

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu / Theatre of Ali Poyrazoğlu
Türkiye/ Turkey

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Yaş grubu/ Age Group: 16+ 

Süresi/ Duration: 90 dak./min.
Yazan, Yöneten, / Autor, Director: Ali Poyrazoğlu
Müzik/ Music: Georges Bizet (Carmen)

Oynayan / Performer: Ali Poyrazoğlu



Gösteri, içinde  iç içe geçmiş kısa mim öyküleri
barındırıyor. Müzik eşliğinde, sözsüz, doğaçlama
açılımlarla izleyiciyle doğrudan ilişki kurmayı hedefleyen,
özel becerilerle süslenmiş bir gösteri. Eftal Gülbudak
2011 yılında Marivan – İran’daki 6. Sokak Tiyatrosu
Festivali’nde ‘En İyi Oyun 2.’lik Ödülü aldı ve Şu
festivallere katıldı: 
Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali
(2009), Lüleburgaz Uluslararası Kukla Tiyatrosu Festivali, Bursa
Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatoları Festivali (2010),
"Köyümüzde Şenlik Var!" Taylıeli Köyü Kültür, Sanat ve Tiyatro
Şenliği  (2010 - 2012), İBBŞT 23 Nisan Çocuk Şenliği (2011),
Marivan Uluslararası Sokak Tiyatrosu Festivali (İran), Fadjr
Theatre Festival (İran) (2012), Bursa Uluslararası Çocuk ve
Gençlik Tiyatoları Festivali (2012).

The perfomance has series of short mime stories that
engage with each other. It is non verbal show that is
accompanied with music and natural improvization that
concentrates on creating a direct relationship with the
viewers. Eftal Gülbudak was entitled to “Second Best
Performance” prize on 6th Iranian Street Theater Festival
in 2011 in Marivan. Some of the festivals that he
participated are: 
International Mardin Festival for Children and Young
People(2009), Lüleburgaz International Puppet Theatre
Festival, International Bursa Theater Festival for Children and
Young People(2010), ), "Köyümüzde Şenlik Var!" Taylıeli
Village Culture, Art and Theatre Fest  (2010 - 2012), İBBŞT 23
April Children Fest (2011), Marivan International Street
Theatre Festival (Iran), Fadjr Theatre Festival (Iran) (2012)
International Bursa Theatre Festival for Children and Young
People (2012)

Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar
I, You, S/he, We, You, Them

Tiyatro Curcunabazlar / Theatre Curcunabazlar 
Türkiye / Turkey

Yazan / Author : Eftal Gülbudak
Yöneten / Director: Eftal Gülbudak
Efekt Uygulama / Sound Operator : Ümran İnceoğlu
Oyuncular / Performers: Eftal Gülbudak

Dil/ Language: Sözsüz / Without words
Yaş grubu / Age Group: Her Yaş için / For all ages 

Süresi / Duration: 30 dak./ min.



“Sınırlar sınırlandırılmalı”

Marifet kutusunu bulmak için sonsuzluk evreninde yol
alan İKİ, ÇERVEÇE’ye tutsak düşer. Yalnız ve çaresizken,
onun aklı ve oyuncakları İKİ’ye yol gösterir. Özgürlük,
sınırların hemen ötesinde onu beklemektedir…
Dans, mim, akrobasi, obje ve jonglör marifetleri ile
bezeli bir gösteri.

‘There should be limits on boundaries’

TWO, who cruised in the universe of infinity to find the
ingenuity box, was taken captive by FRAME. Alone and
desperate, FRAME's wisdom and his toys help TWO.
Freedom is waiting for TWO just beyond the borders...
A show embellished with dance, mime, acrobatics,
object and juggling tricks.

Çerveçe - iki 
Frame - Two

Tiyatro Tarla Zanat / Theatre Tarla Zanat
Türkiye/ Turkey

Tasarım ve Koreografik Reji / Set Design and Choregraphic Regi: 
Eftal Gülbudak
Kostüm ve Fotoğraf / Costume and Photoraphy: Ümran İnceoğlu
Teknik / Technic: Cem Bilgin
Oyuncular/ Performers:  İlayda Evgin

Dil/ Language: Sözsüz/ Without Words
Yaş grubu/ Age Group: 5+ 

Süresi/ Duration: 30 dak./min.

PRÖMİYER



Oyun her zaman olduğu gibi ‘muhavere’ adı verilen
seyirciyi ısıtma işlevi olan ‘önoyunla’ başlar. Bu oyundaki
‘mersin muhave resi’ Karagöz ve Hacivat’ın isim
değiştirme oyunudur. Asıl oyun bölümü düşsel bir
öyküden oluşur. Karagöz’ün mahallesinde, cadı olan iki
komşusundan birinin kız, diğerinin erkek çocukları vardır.
Bu çocuklar nişanlı ve geçimsizdir. Her
tartışmalarında anneleri de işe karışır ve
vücut şekilleri değişir. Bu duruma  Karagöz
de şahit olur ve onların değişik şekilleriyle
alay eder. Tabii sonunda Karagöz de kendi
payına düşen cezaya kavuşur ve eşek olur.
Hacivat onu kurtarmaya çalışırken
Karagöz’ün gereksiz gevezelikleri
yüzünden o da keçiye dönüşür. Sonun da
her ikisi de eski hallerine dönerler. Oyun
her zaman olduğu gibi  eğlenceli bir
şekilde çenginin dansı ile biter.

The play is performed in three part. First part: Clasical
traditional shadow puppet play: Karagoz – The
Witches. Second part: Juggling and scarf marionett
show. Thith part: Marionett Indian Faker Rushtu show.
Short Synopsis of Karagoz part: Prologue: Hacivat, who
is one of the two main caracters, continually attempts

to outwit Karagoz. Main plat: Here, we meet
Zenne, the daughter of Nakkare Witche, and
Celebi, the son of Meymene Witche. The two are
engaged to be married, but as is too often true,
the young lovers experience jealousy and Zenne
asks her mother to utilize her witchcraft and turn
Celebi into a monster. After Celebi turns back to
his human state, gets so angry and asks his
mother to punishe Zenne. Eventually, the lovers
forgive each other and express sorrow for having
acted so cruelly. Finally, with great joy, a belly
dancer is called in to entertain everyone.

Karagöz - Cadılar ve Hint Fakiri
Karagöz - The Witches and Indian Fakir 

Tiyatro Tempo / Theatre Tempo
Türkiye / Turkey

Yaş grubu / Age Group: 6+ 
Dil / Language: Türkçe / Turkish
Süresi / Duration: 60 dak./min.

Yazan / Author : Anonim / Anonimus
Yöneten / Director: Haluk Yüce
Müzik / Music: Haluk Yüce, Nedim Yıldız
Oyuncular / Performers: Haluk Yüce, 
Marina Yüce, Savaş Bayram



Ayşe Keskin Uysal lisansını resim, yüksek lisansını seramik
alanında Gazi Üniversitesi’nde yaptı. 2009-11 yılları arasında
Kültür Bakanlığı’nın açtığı eğitimlerde Nurten Ünver’den
‘minyatür’ dersleri aldı. Sanatçının çalışmalarında minyatür
giderek öne çıktı ve sergi ve festivallere katılarak çeşitli ödüller
kazandı. Karagöz Sanatçısı Haluk Yüce ile Karagöz üzerine
başlayan sohbetleri ‘iki geleneksel sanatı buluşturma’
düşüncesine götürdü Ayşe Keskin Uysal’ı ve ‘Gölgede Kalanlar:
KARAGÖZ ’ sergisi 4. Uluslararası Ankara Kukla Festivali’nin
önemli bir görünen yüzü olarak meraklılarıyla buluşuyor. 

Ayşe Keskin Uysal’ın aldığı ödüller: * 2013’de Kültür Bakanlığı
Geleneksel Sanatlar Yarışması’nda 1.lik. * 2015 te Klasik Türk Sanatları
Vakfı Yarışması’nda 3.lük. * 2015 Geleceğin Ustaları Minyatür Yarışması
4.lük. * 2016 Cezayir Kültür Sanat Festivali’nde 2.lik. * 2017 Konya-
Meram’ın Tarihi Minyatür Yarışması 2.lik.

Ayşe Keskin Uysal has completed undergraduate studies in
arts, and graduate studies in ceramics at Gazi University. Uysal
has taken classes on ‘miniature’ from Nurten Ünver under a
training program organized by the Ministry of Culture between
2009 and 2011. Miniature has progressively stood out in the
artist’s works, and Uysal received several awards, attending
exhibitions and festivals. Conversations on Karagöz with the
Karagöz shadow puppet artist Haluk Yüce led her into the
idea of ‘bringing two traditional art forms together’, and the
exhibition ‘Those Who Remain in the Shadows: KARAGÖZ’ will
be meeting with aficionados as a prominent face of the 4th
International Ankara Puppet Festival. 

Awards received by Ayşe Keskin Uysal: * 1st Prize Winner in Ministry
of Culture Traditional Arts Competition in 2013 * 3rd Prize Winner in
Classical Turkish Arts Foundation Competition in 2015 * 4th Prize
Winner in The Masters of Future Miniature Competition in 2015 * 2nd
Prize Winner in 2016 Algeria Culture and Arts Festival * 2nd Prize
Winner in Konya The History Of Meram Miniature Competition in
2017. 

‘GÖLGEDE KALANLAR’ 
MİNYATÜR / MINIATURE 

12 Ekim / October – 21 Ekim / October
Yer / Location: Ankara Üniversitesi Rektörlük 100. Yıl Salonu

Tandoğan- ANKARA

Sergi /
Exhibition

AYŞE KESKİN UYSAL 



Artosfer Sanat Evi tarafından düzenlenen bu
atölyede çocuklar ve yetişkinler iki ayrı atölyede
çalışma yapacaklar. Atölye liderleri tarafından
yürütülecek bu çalışmada katılımcılar seramik
çamurundan masklar yapacaklar. Yapılan masklar
pişirildikten sonra festivalin son iki günü Tiyatro
Tempo’da sergilenecek ve sonra katılımcılar masklarını
alabilecekler.

In this workshop, children and adults will be working
in two different groups which are organized by
Artosfer Art House. In these ateliers, participants will
make masks made out of ceramic clay with the help
of workshop instructors. The oven fired masks will be
exhibited in Theatre Tempo in the last two days of the
Festival. Participants will be collecting their masks after
this exhibition.

Artosfer Sanat Evi/ Artosfer Art House / Türkiye/ Turkey
Dil / Language: Türkçe/ Turkish

İki ayrı yaş grubu içindir / For two different age group
Yaş grubu/ Age Group: 5+ ve 16+ 

Süresi/ Duration: 120 dak./min.
Yer / Location: Artosfer Sanatevi 
Kuleli sk. 33/15 G.O.P. / Ankara

Seramik Mask Yapımı Atölyesi
Ceramic Mask Making Workshop

Atölye / Workshop

Atölye Liderleri / Workshop Leaders: 
Muna Seyyid ve Şenay Beşer



Roman, öykü, şiir ve çocuk kitapları yazarı Ahmet
Önel aynı zamanda tiyatro oyunları da yazmaktadır.
Tiyatro Tempo’nun en başta gelen yazarlarındandır. Bu
atölyesinde Önel, içinde sözcüklerin yazılı olduğu
kağıtlar bulunan torbadan katılımcı çocuklara aralıklarla 3
sözcük seçtirir. Her sözcük sonrasında katılımcılarla bir
öykü oluşturma çabasına girilir. Her yeni sözcük
torbadan çıktıkça öykü yeniden şekillenir. Üçüncü
sözcüğün seçimiyle öykü yeniden oluşturulur ve
bütünlüklü bir öykü ile atölye tamamlanır. Çocukların
düş dünyasını genişletmeyi ve yazı yazmaya
özendirmeyi amaçlayan atölye sonrasında çocuklar bu
öyküden bir sahneyi seçip resimleyebilirler…

Authors of novels, stories, poems and children's
book, Ahmet Önel also writes plays. One of theater
Tempo’s prominent writers, in this workshop, Önel
asks kids pick words at random out of a bag three
times at intervals. With each word starts an effort to
create a story with the participants. As each new
word leaves the bag, the story is reshaped. The story
is reconstructed with the choice of the third word
and the workshop is completed with an integrated
story. Following the workshop, which aims to expand
children's dream world and encourage them to write,
children can draw a scene they choose from this
story...

Türkiye/ Turkey
Dil/ Language: Türkçe/ Turkish

Yaş grubu/ Age Group: 7-12 
Süresi/ Duration: 45 dak./min.

Yer / Location: 
Tiyatro TEMPO / Theater TEMPO

Torbadan Bir Öykü Çıktı 
A Story Come – up From a Bag

Atölye / Workshop

Atölye Lideri/ Workshop Leader: Ahmet Önel



Bu atölyenin amacı, gölge kuklacılığı sanatının
keşfedilmesidir. Çocuk ve gençlere kolay ulaşabilen,
ifadesi güçlü ve uygulamalı bu öykü anlatım aracını
tanıtacak atölyede, öğrenciler, kendi özgün kukla
karakterlerini tasarlama ve üretme şansına sahip
olacaklar. Tasarımlarını gerçekleştirmek için kendi
kuklalarını kesme ve hazırlama aşamalarından
geçecekler. Sonrasında da kendi şovlarını yazmak için
öğrenciler küçük gruplar halinde çalışacak. Tecrübeli bir
gölge kuklacısı ile zanaatın birkaç sırrına ulaşacak ve
gösterilerini taşınabilir gölge kukla ekranında, gruba
sunma olanağı bulacaklar.

The aim of this workshop is to explore the artform of
shadow pupetry. It will introduce children to an
expressive hands-on story-telling medium that is highly
accessible to young peoplw. In this workshop
students are led through the process of imagining and
designing their own unique puppet characters. Then
they are guided through the steps of realizing their
designs, cutting and crafting their own individual
puppets. After that, students work together in small
groups to write their own sfows. With an experienced
shadow puppeteer to a recveal a few tricks of the
trade, they then have the opportunity to perform their
shows to the group on a potable shadow puppet
screen.

Avustralya/ Australia
Dil/ Language: İngilizce ve Türkçe / English and Turkish

Yaş grubu/ Age Group: 6 
Süresi/ Duration: 60-90 dak./min.

Yer / Location: Tiyatro TEMPO / Theater TEMPO

Işık ve Gölgeyle Oynamak 
Playing Light and Shadow

Atölye / Workshop

Atölye Lideri/ Workshop Leader: Jenny Ellis



Tiyatro Tempo ve Uluslararası Ankara Kukla Festivali
Genel Sanat Yönetmeni Haluk Yüce ‘Dünyada ve
Türkiye’de Kukla Sanatı’ üzerine bir sunum
gerçekleştirecek. Köklü ve güçlü gölge kukla sanatı
geleneğimiz Karagöz varken, genel olarak kukla
sanatında hangi noktadayız sorusuna cevap arıyor bu
sunumda Haluk Yüce. Aynı zamanda dünyada kukla
sanatının gelişiminde nerelerdeyiz sorusuyla Türkiye’deki
çalışmaların durumuna dair saptamalar içeren bu sunum,
sahne sanatlarıyla ve genel olarak güzel sanatlarla
ilgilenen herkese açık…

Theater Tempo and International Ankara Puppet
Festival Art Director Haluk Yüce will give a presentation
on puppet art in the world and in Turkey. Here Yüce is
seeking to answer the question of where we are in
puppet art in general while we have our own deep
rooted and powerful shadow puppet art Karagöz.
Through the exploration of works of puppet arts in
Turkey within the context of developments in the world
puppet art, this presentation involves some assessment
of the works in Turkey and is open to anyone
interested in fine and performing arts in general ...

Dünyada ve Türkiye’de Kukla Sanatının Gelişimi 
Development of Puppet Art in the World and in Turkey

Sunum/ Presentation: Haluk Yüce

Yaş grubu / Age group: 16 +
Süre / Duration: 60 dakika

Yer / Location: Ankara Üniversitesi Rektörlük 100. Yıl Salonu 

Söyleşi / Seminar



Festivalimizin kişisel destekçilerine teşekkür ederiz.

We would like to thank individual supports of our festival.

ANASTASİA GORDİNSKİ

AYNUR DEMİRDİREK

ERKAN ÇELEBİ

EZGİ ELİF TOPALOĞLU

GÖKTUĞ DURAN

HÜLYA DEMİRDİREK

İBRAHİM KARATAŞ

MEHMET ALİ ULU

METE ARTUN

MUHARREM KILIÇ

MUSTAFA TURMUŞ

NEDİM YILDIZ

NİZAM OĞUZ

OKANER YÜCE

OSMAN SELÇUK GÜNGÖR

SELİM AKBULUT

SEMİH YOLAÇAN

YILMAZ KARATAŞ

ZEYCAN MISIR





Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz  /  We thank for all their support


