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Deniz derindir durulmaz, 
dostluk ebedidir unutulmaz. 
Mesafe, fiziki bir uzaklığı ifade eder. Fakat iki dost gönlün 
arasındaki uzaklığı hesap edebilecek bir ölçü yoktur; çünkü 
dostluk ayrı iki bedenin adeta aynı kalpte yaşamasıdır. Dostluk; 
iki gönül arasındaki muhabbet akımıdır. Karşılıklı iyi niyetle, 
anlayışla, hoşgörü ve fedakârlıkla beslenen bu akım, zaman ve 
mekân kısıtlarından muaftır. Bu yüzdendir ki mesafe, dostlar 
arasında sözü edilmeyecek kadar lüzumsuz bir ayrıntıdır. Dahası, 
dostluk badirelerle tükenmez, aksine güçlenir. Hatta kimi kez, bir 
dostluğun başlamasına olumsuz tecrübeler dahi vesile olabilir. 

Ülkeler ve milletler de insanlardan teşekkül eder. Bu nedenle, 
tıpkı insanlar gibi milletler ve ülkeler de muhabbette yakınlaşır, 
dostluk bağıyla birbirine bağlanır. Dostlukla birbirine temas 
eden iki millet; kültürel, sosyal ve ekonomik bakımdan kalkınır, 
zenginleşir. Çünkü dostluk güvendir, güven ise geleceğe umutla 
bakabilmek demektir. Her şeyden önemlisi dostluk, “biz” diyebilen 
bir dünyanın mihenk taşıdır: Bu duygu önce hissedenleri, daha 
sonra çevredeki her şeyi güzelleştirir.

Türkiye ve Japonya’nın dostluğu elem verici olaylarla başlamış, sınanarak güçlenmiş ve bugünlere kadar 
gelmiştir. İki millet arasında kurulan gönül köprüleri asrı aşan bir maziye sahiptir. 1890 senesinde yaşanan üzücü 
Ertuğrul Firkateyni hadisesinden sonra Japon halkının ve makamlarının göstermiş olduğu yakınlığa yüce Türk 
milleti vefayla inşa edilen derin bir dostluk duygusuyla cevap vermiş; buna mukabil, Irak-İran savaşında, İran’da 
mahsur kalan Japon dostlarımızı savaşın yıkıcı zulmünden Türk makamlarının hızlı müdahalesi kurtarmıştır. 

Bu iki milletin hüzünlü hikayelerle başlayan fakat gün geçtikçe güçlenen dostluğu elbette baki kalacaktır. 
Atlatılan badireler artık mazide kalmıştır. Şimdi iki dost ülkenin yapması gereken, bütün dünyaya parmak 
ısırtacak bir ortaklığı her alanda hayata geçirmek; bilimde, teknolojide ve kültürel alanlarda daha sıkı, daha 
güçlü bağlarla güçlerini birleştirmektir.  

2019 senesinin “Japonya’da Türk Kültür Yılı” olması dolayısıyla Posta ve Telgraf Teşkilatımız tarafından konuyla 
ilgili pulların tedavüle sunulması ve Ertuğrul Firkateyni faciasının 129. yıl dönümü için düzenlenen anmalarla, 
Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk bir kere daha vurgulanmıştır.  

Ertuğrul Firkateyni faciası yalnızca Türkiye ve Japonya arasındaki tarihî dostluğu başlatmakla kalmamış, aynı 
zamanda devletimizin denizlerde etkin ve yetkin olma arzusunu da güçlendirmiştir. Cumhurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye 2023 hedeflerine doğru ilerlerken bu arzu Milli Gemi Projesi’ne 
(MİLGEM) dönüşmüş, yerli ve millî kaynaklarla üretilen askerî gemilerimiz hepimizin gurur kaynağı olmuştur.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
M. Cahit Turhan

Foreword
Sunuş

Sea is deep. It never settles down. 
Friendship is everlasting. It never fades away.
Distance stands for physical remoteness. However, there is no unit of measure to calculate the distance 
between two friendly souls. Friendship is a flow of fondness between two souls. Empowered by mutual goodwill, 
understanding, tolerance and sacrifice, the flow is free from limitations of time and space. That is why distance 
is no big deal when it comes to two friends. Plus, friendship survives setbacks. They make it grow stronger. In 
fact, some undesired experience may lead to friendship after all. 

Countries and nations are made of people. Therefore, nations and countries draw near to one another just like 
people do. And they are linked to one another by amity. Coming into contact by amity, two peoples will grow 
and prosper in social and economic terms. This is because amity is trust while trust is looking to the future with 
hope. Most importantly, amity is the cornerstone of the world to unite. This makes people and then everything 
around them beautiful.

The friendship between Turkey and Japan originated in a tragic event but has grown stronger going through 
some tests and made it to modern times. The heartfelt link between two peoples goes back to more than a 
century ago. Displayed by the Japanese people and authorities since the accident that caused the Frigate 
Ertuğrul to shipwreck in 1890, the affection has been welcomed by the Turkish nation with a sense of profound 
amity built on gratitude. In return, the swift response of the Turkish authorities saved Japanese friends 
stranded in Iran during the Iraq-Iran war. 

The friendship of two nations will, beyond any doubt, remain everlasting, growing stronger by the day even if 
it has sad origins. The aforementioned setbacks are a thing of the past now. What two friendly countries need 
to do is to strike a partnership that would astonish the whole world, and to join forces through stronger bonds 
in science, technology and culture.

The release of stamps by the Turkish Post for the year 2019 is the "Year of Turkish Culture in Japan", and 
memorial ceremonies held for the 129th anniversary of the disaster Frigate Ertuğrul have reiterated the 
emphasis on friendship between Turkey and Japan. 

The Ertuğrul Frigate Disaster not only set things in motion for the long-established friendship between 
Turkey and Japan, but also boosted Turkey’s aspiration to be influential and competent on the seas. As 
Turkey advances toward the goals for 2023 under the leadership of the President Recep Tayyip Erdoğan, this 
aspiration has turned into a National Ship Project (MILGEM), and our military ships built through domestic 
and national resources have made us all proud.

T. C. Minister of Transport and Infrastructure
M. Cahit Turhan
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“Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.”
Öyle bir kurum düşünün ki geçmişi uzun yıllara 
dayansın ve atlattığı her badireden üstün bir başarıyla, 
güçlenerek çıksın. Her adımında yenilensin, 
değişsin. Tecrübesiyle ve vizyonuyla sadece kendini 
değil, büyük bir ülkeyi geleceğe taşısın. Bütün bu 
özellikleriyle benzerlerinden ayrılarak lider olsun. 
Sağladığı hizmet kalitesi standartlara uyan değil, 
standartları belirleyen olsun.

Bu kurum, tastamam Posta ve Telgraf Teşkilatı’dır. 
Türkiye tarihinde oldukça kritik görevler üstlenmiş, 
her deneyimden kendine dersler çıkarabilmiş bir 
kurum olarak, belirlediği hedefler doğrultusunda 
yaptığı çalışmalarla geleceği şekillendiren PTT, 179 
yıllık tarihi boyunca ileriye doğru attığı her adımda 
öğrenerek ve öğrendiklerini sınayarak kendine yeni 
tecrübe alanları açmayı başarmıştır. 

Vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamayı öncelikli vazifesi kabul ederek ülkenin dört bir yanına hizmet götüren yaygın 
teşkilat ağını her geçen gün genişleten PTT; ulaşılabilirliğe ve erişilebilirliğe verdiği öneme istinaden, gidilmeyen 
yere gitmek ve olunmayan yerde olmak ilkesiyle müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlere her geçen gün yenilerini 
eklemekten gurur duymaktadır. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de vurguladığı gibi medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Posta ve 
Telgraf Teşkilatı olarak; ürün ve hizmet politikamızı çağın gereklerine göre güncellerken, teknoloji ve inovasyonu da 
müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesini artırmanın bir aracı olarak değerlendiriyoruz. AR-GE ve 
inovasyona yaptığımız yatırımlarla başlayan dijital dönüşüm sürecinde her geçen gün hizmet kalitemizi uluslararası 
standartların üstüne çıkaran projeleri hayata geçiriyoruz. Kargo, e-ticaret ve bankacılık sektörlerine getirdiğimiz 
yeniliklerle insan merkezli hizmetin sınırlarını genişletiyoruz. Kargomat, Deniz Postası gibi eşi benzeri olmayan 
araçlarımızla dünyadaki ilkleri Türkiye’ye yaşatmaktan büyük bir sevinç duyuyoruz. Herhangi bir PTT şubesinde 
yapılan bütün işlemlerin gerçekleştirilebileceği mobil taşıtlarımızla hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz. 

Posta ve Telgraf Teşkilatımız; müşteri memnuniyeti seferberliğinin bir uzantısı olarak çeşitlendirdiği hizmet araçlarıyla 
sadece karada değil, artık denizlerde de ulaşabilir olacaktır. 

Ülkeye hizmette sınırın olmadığı düşüncesiyle hareket ediyor, milletimizi hayallerin ötesinde hizmetlerle 
buluşturmayı hedefliyoruz. 

PTT çalışır, hayat değişir…

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

Kenan Bozgeyik

"The success of growing into a civilized (state) 
depends on innovation."
Imagine a corporation dating back to a long time ago and pulling it off to overcome any challenges only to come 
out stronger than ever. Getting refreshed and new every step of the way. Bringing not only itself but also a major 
country into the future in line with its vision based on experience. Leading the way and differing from counter-
parts in all those aspects. Setting service quality standards, not just meeting them.

It is the Post and Telegraph Corporation. Giving form to the future through initiatives taken in line with its goals 
as a corporation with a background of critical roles played in the history of Turkey, and lessons learnt from each 
and every experience, the Turkish Post has managed to penetrate into new horizons of experience, ceaselessly 
learning and putting it on a test for 179 years now since its inception. 

Expanding its widespread network across the county as meeting people's needs is deemed as a binding duty, the 
Turkish Post takes pride in making new additions to products and services for customers in line with the principle 
to make its presence felt anywhere and everywhere, with capital importance attached to accessibility. 

As highlighted by Veteran Mustafa Kemal Atatürk, the success of growing into a civilized (state) depends on 
innovation. The Post and Telegraph Corporation updates its policy on products and services in line with modern 
requirements, and considers technology and innovation a means of improving the quality of products and ser-
vices offered for customers. As a part of digital transformation kicked off by investments in R&D and innovation, 
we launch projects that put our service quality beyond international standards. Our novelties in shipping, e-trade 
and banking help widening the confines of human-oriented services. We are delighted to introduce unique instru-
ments such as Kargomat kiosks and the Maritime Mail to Turkey, blazing a trail around the world. Our mobile 
vehicles, through which any transaction that one normally makes at any Turkish Post office is available, render 
services at people's feet. 

The Post and Telegraph Corporation is set to be accessible not only on land but also at sea through service instru-
ments diversified as an extension of efforts mobilized for customer satisfaction.

We take action knowing that there is no limit on services that can be rendered for the country, and aspire to pro-
vide our people with services beyond their imagination. 

PTT works hard, and life changes.

PTT AŞ Chairman and General Manager
President of the World Postal Association Administrative Council

Kenan Bozgeyik
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Kültür&Sanat
Culture&Art

10

Tiyatro
Theater

Elimde biletim, koltuğumu 
arıyorum. Çok şükür, arka 
köşede olsa da bilet buldum 
diye seviniyorum. Yeni bir oyun 
olmasına rağmen kapalı gişe 
oynuyor. Eh, yılların Felatun 
Bey ile Rakım Efendi’si. Ahmet 
Mithat Efendi’nin ustalıkla 
kaleme aldığı bu zıpır metni nasıl 
oynayacaklar acaba diye insan 
merak ediyor. “Oyun başlamak 
üzeredir” anonsu ile salondaki 
uğultu yavaşça azalıyor. Işıklar 
kapanıyor, perde açılıyor ve 
biz kendimizi şen şakrak bir 
oyunun içinde buluveriyoruz. 
Genç yaşlı, kadın erkek herkes 
Rakım Efendi’nin beyefendiliğine 
hayran oluyor, Felatun Bey’in 
hovardalığının sonunun ne 
olacağını merak ediyoruz. Bir 
yandan usta oyuncuları sahnede 
izlemenin heyecanını yaşıyor, öte 
yandan genç oyuncuların enerjisi 
ile ustaca sergilenen oyunun 
tadını çıkarıyoruz. Felatun Bey 
tam bir Batı hayranı; har vurup 
harman savuruyor, varını yoğunu 
kaybediyor. Buna karşılık Rakım 
Efendi, Doğu’yu temsil ediyor; 
düzenli bir çalışma stili, iyi bir 
eğitim, efendice davranışlar… 
oyunun başından itibaren 
herkesin hayranlığını kazanıyor. 
Oyun da tıpkı eserin aslı gibi 

Merve Ayar

Felatun Bey 
ile Rakım 
Efendi

Felatun Bey 
and Rakım 
Efendi
Holding my ticket, I was looking 
for my seat. I was happy to get a 
ticket even though my seat was 
located in a corner around the 
back of the theater. It was sold 
out even though it was a new 

play. After all, it was Felatun Bey 
and Rakım Efendi we are talking 
about. One wonders how they 
would adopt such a witty book 
for a play as it was dexterously 
penned by Ahmet Mithat Efendi. 
As it was announced "the play is 
about to start", all that hum slowly 
faded away. Lights were out, and 
the curtain was down, and we 
found ourselves in a happy-go-
lucky play. No matter how old 
or young they were, everybody 
stood in awe of what a gentleman 
Rakım Efendi was, wondering 
where Felatun Bey would end 
up with all his debauchery. On 
one hand, we were hyped up 
about watching such well-versed 
actors on stage, and enjoying the 
play, which was ably performed 
in company with young actors. 
Felatun Bey is a huge fan of the 
West in full sense of the word, 
pouring money down the rain, 
and losing all he has. On the other 
hand, Rakım Efendi personifies 
the East, with a well-organized 
work style, good education, and 
well-behaved manners. The 
play evoked admiration for all, 
right from the start. The play 
was highly didactic with a very 
clear message just like the book 
is. This offered us a chance to 
spectate the perspectives on the 
West and the East during the 
19th century, and how being torn 
between two felt like at a time of 
modernization. We clapped out 
for songs, admired the costumes, 
and watched the two-act play, 
not being bored watching. As I 
walked out, I was humming the 
scores from the play on one hand, 
and overhearing the admiration 
of ladies next to me for Rakım 
Efendi. I guess all the ladies, 
young or elderly fell for Rakım 
Efendi once again.

çok didaktik, verdiği mesajı açık 
açık söylüyor. Böylece biz hiç 
yorulmadan 19. Yüzyılda Batı’nın 
ve Doğu’nun nasıl görüldüğünü 
öğrenme, modernleşme 
sürecindeki arada kalmışlığı 
izleme fırsatını buluyoruz. 
Şarkılarına tempo tutarak, 
kostümlerine hayran kalarak 
iki perdeli bu güzel oyunu hiç 
sıkılmadan izliyoruz. Dışarı çıkıp 
da yürürken bir yandan oyunun 
şarkılarını mırıldanıyorum, bir 
yandan yanımdaki kadınların 
Rakım Efendi hayranlığını 
dinliyorum. Sanırım genç yaşlı 
tüm kadınlar, Rakım Efendi’ye bir 
kere daha âşık oluyoruz.



Film
John Carney’in yazıp yönettiği 
filmi izliyorum: Sing Street. 
Hikâye 1985 yılında Dublin’de 
geçiyor. Sadece erkeklerin 
gittiği bir okulda, bir çocuğun 
müzik grubu kurmaya karar 
vermesiyle başlıyor her şey. 
Yavaş yavaş ekip toplanıyor, 
şarkılar yazılıyor, klipler 
çekiliyor. Tabii bu sırada John 
Taylor’dan Beatles’a, Duran 
Duran’dan Depech Mode’a 
pek çok ustanın ismi geçiyor. 
Bir yandan da haberlerde 
sürekli İrlanda’daki işsizlik 
oranları veriliyor. Gençlerin 
hepsi bir gün bir gemiye binip 
gitmenin, adadan kurtulmanın 
hayalini kuruyorlar. Sanatlarını 
Dublin’de icra edemeyeceklerini 
düşünüyorlar. Ben de hem 
gençlerin üretkenliğine 
hayran olup müziklerin tadını 
çıkarıyorum hem de merak 
ediyorum: O gemiye binip 
gitmeye cesaret edebilecekler mi?

I picked up a book as I was 
strolling through the shelves of 
the public library. We have heard 
about it for the umpteenth time 
since we were kids. It was always a 

I am watching the movie written 
and directed by John Carney: 
Sing Street. The story dates back 
to 1985 in Dublin. Everything 
starts with a kid who decides to 
put together a music band in a 
boys-only school. The team is 
built up, and songs are written, 

and music videos are shot. In 
the meantime, a myriad of great 
artists ranging from John Taylor 
and the Beatles to Duran Duran 
and Depeche Mode are brought 
up. On the other hand, the news 
stations keep reporting about 
unemployment rates in Ireland. 

All of these young boys dream of 
boarding a ship and getting out 
of the island someday. They think 
that they cannot pursue art in 
Dublin. I both admire the creativity 
of the youngsters and enjoy their 
music, wondering: Will they be 
brave enough to board that ship?

İl halk kütüphanesinin 
rafları arasında gezinirken 
bir kitap alıyorum elime. 
Çocukluğumuzdan beri 
kaç kere duymuşuzdur, 
sınavlarda sorulmuştur; uzun, 
yorucu ve şaşırtıcı bir günün 
ardından biz de söylemişizdir: 
“Gün Olur Asra Bedel”. Hiç 
okumadığımı fark edip ilk 
sayfasını açıyorum kitabın, aç 
bir tilkinin bozkırda yiyecek 
arama hikayesiyle başlıyorum. 
Ben de o tilkiyle beraber yiyecek 
bir şeyler aramaya başlıyorum. 
Demiryoluna doğru gidiyorum, 
sonra birden trenin ışıklarını 
görünce durup bozkıra doğru geri 
koşuyorum. 

“Bu yerlerde trenler doğudan 
batıya, batıdan doğuya gider 
gelir… gider gelirdi…

Hem bozkır hem de tren 
yolculuğu ilgimi çekiyor, kitabı 
ödünç alıp bir ağacın altında 
okumaya devam ediyorum. 
İnsanların birbirleri arasındaki 
amansız yarışı; barışı ve savaşı 
sorguluyorum. İnsanlığın 
gelişmesi ne demek, nasıl olur? 
Geliştikçe daha iyi mi olur her şey 
acaba? Bizim bilinçlerimiz de bu 
kabul üzerinden yönlendiriliyor 
olabilir mi? Mankurtların güneşin 
altında, sıcakta yürümelerini 
iliklerime kadar hissediyorum. 
Sonradan öğreniyorum ki 

Movie
Sing 
Street

Sing 
Street

Gün Olur 
Asra Bedel

The Day Lasts 
More Than a 
Hundred Years
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Kitap
Cengiz Aytmatov, bu kitabı 
yazmaya uzunca bir tren 
yolculuğunda, radyodan 
dinlediği bir haber üzerine karar 
vermiş. Aytmatov’un duyduğu 
habere göre, uzaya bir gemi 
gönderilmiştir. Kendisi de 
romanda teknolojik gelişmeler ve 
insanların bilinçlerinin eğitilmesi 
arasındaki bağlantıyı inceler. 

Geçmiş ile şimdinin, gerçeklerle 
destanların iç içe geçtiği bu kitabı 
okurken zihnim oradan oraya 
sürükleniyor ve fısıldıyorum: 
“Gün olur asra bedel”.

question asked in exams. We must 
have said it to ourselves by the end 
of a long, exhausting and baffling 
day: "The Day Lasts More Than a 
Hundred Years". Realizing I have 
never read it before, I opened the 
first page of the book, starting with 
the story of a hungry fox looking 
for food in the steppe. I, too, started 
looking for food in company with 
that fox. I made it to the railway, 
and then immediately ran back to 
the steppe once I saw the lights of 
a moving train. 

"Around here, trains go back and 
forth from east to west, and west 
to east... They would.

I was intrigued by both the steppe 
and the train ride. So, I borrowed 
the book and kept reading it 
under a tree. I question the fierce 
competition among the people, 
and peace and war. What does 
progress of mankind mean? How 
could it be achieved? Would 
everything be better when there 
is progress? Is it possible that our 
conscience is influenced by this 
acknowledgment? I felt the march 
of Mankurts in hot spell to the 
marrow. 

I found out later on that Cengiz 
Aytmatov made up his mind to 
write this book upon a news on 
radio while he was on a lengthy 
train ride. Aytmatov heard on 
radio that a ship was sent to 
space. In his novel, he looks 
into the correlation between 
technological developments and 
how to train human conscience. 
As I was reading the book where 
the past and present, and facts 
and epic stories are intertwined, I 
was lost in thought, whispering to 
myself: "The day lasts more than a 
hundred years."

Book

Kültür&Sanat
Culture&Art
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Bozcaada 
Kültür-Sanat 
ve Bağbozumu 
Festivali / 7 – 9 
Eylül 2019
Müzedekiler kadar güzel 
vasıtalarla olmasa da yine de 
deniz yoluyla Bozcaada’ya 
geliyorum. Uzun zamandır her 
yıl düzenlenen Kültür-Sanat ve 
Bağbozumu Festivali’ndeyim. 
Her sene Eylül’ün gelmesini 
iple çekerim çünkü bu 
festivalde sadece yöresel 
ürünler tanıtılmaz, kültür 
sanatla iç içedir. Festival 
perşembe akşamı başladı, 
pazar gününe kadar sürecek. 
Bir yanda üzüm yarışmaları, 
tavla turnuvaları düzenleniyor. 
Öte yanda dolu dolu müzik 
dinliyoruz, orkestranın sesleri 
arasında kayboluyoruz. 
Bozcaada’daki tarihî kalede 
oyunlar sergileniyor. Kale 
duvarlarının yüzyıllar 
boyunca nelere şahit olduğunu 
düşünürken, serin Eylül 
havasında sanatın tadını 
çıkarıyorum. 

Bozcaada Culture & Art and Vintage Festival / 
September 7 to 9 2019 
Even though it is not as beautiful as those displayed in the museum, I took a watercraft to 
make it to Bozcaada. I was there for the Culture & Art and Vintage Festival, which has been 
organized on an annual basis for years now. I look forward to September every year as the 
festival not only promotes local produces but also makes sure culture and art are intertwined. 
The festival was kicked off on Thursday evening to remain in effect by the end of Sunday 
night. On one hand, grape competitions and backgammon tournaments were organized. 
On the other hand, we listened to music to the full extent as we surrendered ourselves to the 
rhythm of the orchestral melodies.  Some plays were put on stage at the ancient castle of 
Bozcaada. As I was thinking of what went down inside the fortress for centuries, I reveled in 
art with the cool breeze of September. 
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İncesaz’ın “Geçsin Günler” 
albümünü dinliyorum. Adeta 
boğazda vapurla, hatta eski bir 
sandalla kürekleri çeke çeke 
salınıyor gibiyim. Önce Laterna’yı 
dinliyorum, sonra Bahriyeli’yi:  
“Gün ağarırken şehirde, son bir 
tuttu elimi, Bekle dedi sevgili, 
kendine meftun etti, Karagözlü 
bahriyeli” 

Acaba dönmüş müdür diye 
düşünürken “Rüzgâr Uyumuş” 
çalmaya başlıyor: “Rüzgâr 
uyumuş, ay dalıyor her taraf 
ıssız, Ölgün ışıyor varsa bir iki 
yıldız, Gel çıt bile yok,   Korkma, 
benim bahçede yalnız.”
Bu sefer aşıklar kavuşacak 
herhalde diye seviniyorum. 

İncesaz – Geçsin Günler 
Birbirinden güzel şarkılar 
birbiri ardına çalarken, nihayet 
çocukluğumdan beri sevdiğim 
güzelim şarkıya geliyor sıra. 
Bu defa Boğaz’da bir Bahriyeli 
çekiyor kürekleri, ben şemsiyemi 
çıkarıyorum: “Üsküdar’a gider 
iken aldı da bir yağmur…”

I listen to the album "Geçsin 
Günler" by İncesaz. I feel like as if 
I was riding on a Bosphorus ferry 
or even swaying, rowing on an old 
boat. First, I listen to Laterna, and 
then to Bahriyeli. It goes like this: 
"As the dawn breaks in the city, 
he held my hand for one last 
time, He said "wait, darling," 
making me enamored,  Oh, that 
dark-eyed mariner."

As I was thinking whether he 
was ever back, the song "Rüzgar 
Uyumuş" starts to play: "Wind 
asleep, moon dozes off, all 
deserted, Stars, one or two, 
shines fading away if any, No 
sound to be heard, Do not be 
afraid, it's me, alone in the yard."

I get overjoyed, thinking that 
lovers will get together this time. 
As incredibly beautiful songs are 
played, one after another, then 
it is finally the turn of a song I 
have loved listening to since I 
was a kid. This time a mariner 
rows in the Bosphorus as I take 
out my umbrella:  "On the way to 
Üsküdar, rain poured down..."

Kültür&Sanat
Culture&Art
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MüzeMuseum

Deniz Müzesi
Üsküdar’dan vapurla Beşiktaş’a 
geçiyorum, Boğaz havası kısacık 
mesafede bile serinletiyor insanı. 
İndiğimde mahşerî bir kalabalık 
karşılıyor beni; otobüse yetişmeye 
çalışanlar, boş taksi arayanlar, 
dolmuş bekleyenler, simit satanlar, 
kaykaya binenler… Kendimi 
Deniz Müzesi’ne atıyorum. 
Açıkçası müzeye girerken neyle 
karşılaşacağımı bilmiyordum 
hiç. Meğer içeride beni kocaman 
kadırgalar; sedef kakmalı, oymalı, 
ejderha motifli, atlas minderli, 
kadife perdeli kayıklar, çeşit çeşit 
kürekler bekliyormuş. Bir yanda 
saltanat kayıkları, bir yanda 
Atatürk’ün kayıkları… Aralarında 

dolaşırken “demek romanlarda 
okuduğum kayıklar bunlarmış” 
diyorum. “Yüz yıl önce yaşasam 
hangi kayıkla Beşiktaş’a geçerdim” 
diye düşünerek çıkıyorum 
müzeden: “Şu sıradan kayıkla mı, 
işlemeli kürekle mi, kadife perdeli 
olanla mı?”

Naval Museum
Departing from Üsküdar, I made it 
to Beşiktaş by ferry. The Bosphorus 
did suffice to cool one off even at 
a short distance. Once I landed, 
a massive crowd welcomed me: 
Those trying to catch a bus, or hail 
a taxi, wait for a shared taxi, or sell 
simit, and those skateboarding... 
I rushed myself into the Naval 

Museum. To be honest, I did not 
know what to expect as I was 
walking into the museum. It turned 
out huge triremes, and boats 
inlaid with the mother of pearl, 
and engraved, decked out with 
dragons, satin cushions and velvet 
curtains, along with a variety of 
rows. The royal boats on one hand, 
and Atatürk's boats on the other. 
As I was strolling between them, I 
thought to myself: "So, these are the 
boats I have read about in novels." 
I walked out of the museum, 
wondering "what boat I would use 
to make it to Beşiktaş if I had lived 
a hundred years ago". "By that 
regular rowing boat or the one with 
engraved rows, or the one with a 
velvet curtain?"
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Göğe Komşu 
Topraklar 

Gün içinde gökyüzüne bakmaya bile fırsatımız olmuyor çoğu zaman; günlük telaşlarla 
meşgul oluyoruz, şehirde vakit çok hızlı geçiyor. Etrafımızda açan çiçekten bîhaber 
olduğumuz, saatlerin toplu taşımalarda ve kalabalıklar içinde geçtiği günlerde nefes 
almak, kendimize zaman ayırmak ve günlük rutinimizden uzaklaşmak istediğimizde 
hepimizin tek bir kaçış noktası var: Doğa. 

We do not even get a chance to look up at the sky over the course of a day. We are 
occupied with bustle and all. Time goes by so fast in urban areas. Spending days 
oblivious of flowers booming around us and hours in public transport and crowded 
spots, we all have one getaway to unwind, spare time for ourselves and get away from 
daily routines: Nature. 

Lands That Neighbor the Sky 

ARTVİN
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Marsis Yaylası
Artvin’in Arhavi ilçesiyle 
Rize’nin Fındıklı ilçesinin 
sınırında bulunan Marsis Yay-
lası, Kaçkar Dağları üzerinde 
yer alıyor. Çağlayan Deresi’nden 
yürümeye karar verirseniz yol 11 
saat sürüyor ancak Arhavi’nin 
merkezinden araçla giderseniz 
4 saat içinde yaylaya ulaşıyor-
sunuz. Kendinizi bulutların 
yanında, şehri ise ayaklarınızın 
altında göreceğiniz bu yaylada 
konaklamak için çadırı tercih 
edebilirsiniz. Fakat geç saatten 
sonra yabani hayvanların da 
uğradığı bu bölgenin günübirlik 
geziler için daha uygun old-
uğunu unutmamak gerek.

Highland Marsis
Straddled between the town of 
Arhavi, Artvin and Fındıklı, Rize, 
the Highland Marsis is located 
on Kaçkar Mountains. It takes 11 
hours on foot off Çağlayan Deresi 
and 4 hours by car to make it to 
the highland if you set off from 
Arhavi. You might want to set 
up a tent for accommodation in 
the highland where you are next 
to clouds, with the city at your 
feet. However, it is better to keep 
in mind that a daytrip to the 
highland is more convenient as it 
becomes a stomping ground for 
wild animals late at night. 

Çifte Köprü
Artvin, eşsiz doğası ve sınırsız 
ormanlarının yanı sıra tanıklık 
ettiği dönemlere ait tarihî 
yapılarıyla da yerli ve yabancı 
turistlerin ilgisini çekiyor. 
Arhavi ilçesinde yer alan Çifte 
Köprü, 18. yüzyılda moloz taş ve 
kesme taşlardan inşa edilmiş. 
Ortacalar ve Küçük Köy birleşim 
güzergâhında bulunan yapının 
birbirini tamamlayacak iki köprü 
şeklinde tasarlandığı ve toplam 
uzunluğunun 70 metreden fazla 
olduğu biliniyor. 

2003 yılında Karayolları 10. 
Bölge Müdürlüğü tarafından 
restore edilen ve birkaç yıl önce 
de ışıklandırması yapılan Çifte 
Köprüler, ilçe merkezine 10 
kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Çifte Bridge
Artvin attracts domestic and 
international tourists, being 
home to unparalleled nature, 
vast forests and historical 
landmarks. Situated in the town 
of Arhavi, Çifte Bridge (literally 
Double Bridge) was built of 
rubble and dimension stones in 
the 18th century. Located on an 
intersection between Ortacalar 
and Küçük Köy, the bridge was 
reportedly designed as a double 
bridge to be over 70 meters in 
length.  

Restored by the 10th Regional 
Directorate of Highways and 
lit a few years ago, Çifte Bridge 
is 10 km. away from the central 
part of the district.

Nereye kaçacağınızı 
düşünüyorsanız, Artvin’i 
deneyimlemek size iyi gelebilir. 
Sahip olduğu coğrafyada 
mavi ve yeşili buluşturan bu 
şehir hem Karadeniz’e hem de 
Gürcistan’a komşu olmasıyla 
biliniyor. Yüzey alanının %55’ini 
kaplayan ormanlarıyla yeşilin 
bütün tonlarını buluşturan Artvin, 
ziyaretçilerine birbirinden farklı 
doğa manzaraları sunarken, 
insanların kartpostallarda 
gördüğünden çok daha fazlasını 
içeriyor. 

Artvin’e ulaşım uçakla, otobüsle 
ya da özel araçlarla sağlanabiliyor. 
Uçakla Trabzon’a indikten sonra 
havaalanından kalkan araçlarla 
Artvin’e kadar gelebilirsiniz.
Aynı şekilde Batum’dan da şehre 
ulaşmak mümkün. Otobüsle 
gelmek isteyenler için sevindirici 
bir haber: Her ilçede otogar var, 
halk otobüsleriyle ya da taksilerle 
merkeze yakın köyleri gezme 

imkânı bulabilirsiniz. Ancak özel 
araçla gidecekseniz yüksek araç 
seçmeniz gerekebilir; yayla yolları 
toprak olduğu için belirli bir 
rakımdan sonra alçak araçlarla 
ilerlemek zorlaşabiliyor. 
Konaklamaya gelince; kamp 
yapmak isteyenler için özel 
alanlar bulunduğu gibi, belirli 
turistik yerlere konumlandırılan 
bungalov evlerde, hostellerde ya 
da şehir merkezindeki otellerde 
kalabilirsiniz. 
Gelin, Artvin’e yolunuz düşerse 
nereleri gezmeniz gerektiğine 
birlikte bakalım.

If you are looking for a getaway, 
Artvin might be good for you as an 
experience. The city is renowned 
for neighboring both the Black Sea 
and Georgia where blue meets 
green. Housing every shade of 
green in forests that make up 55% 
of its surface area, Artvin offers 
various views of the Mother Nature 
for visitors, and boasts more than 

what people see in postcards. 
Artvin offers access by plane, bus 
or private car. Landing in Trabzon 
by plane, you can set off for Artvin 
by a car departing from the 
airport. In addition, one can make 
it there off Batumi. There is good 
news for those to go by bus. Each 
district boasts a bus station, or you 
can take a public bus or taxi to pay 
a visit to villages in close proximity 
to the city center. However, you 
might need a high rider if you plan 
to go by car. As the roads leading 
up to the highland are unpaved, 
it gets difficult to keep going by a 
car with low ground clearance at a 
certain altitude. 

As for accommodation, there 
are dedicated sites for campers, 
as well as bungalows in certain 
tourism destinations, hostels and 
hotels around downtown. 

Now let's take a look at must-see 
spots if you happen to stop by Artvin.
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Mençuna Şelalesi
Artvin’in Arhavi ilçesinde 
yer alan Mençuna Şelalesi, 
Çifte Köprü’ye 40 dakikalık 
mesafede bulunuyor. Kamilet 
Vadisi’nde yer alan Mençuna 
Şelalesi’ne giden bir araba yolu 
olmadığı için Çifte Köprü’de 
verilen serin bir molanın 
ardından altı kilometrelik yolu 
arabayla gelmek, sonrasında 
yola yürüyerek devam etmek 
gerekiyor. Tahta bir köprüyü 
geçerek başlanan yürüyüş, 
yayla manzarasıyla, yabani 
meyvelerle devam ediyor. 
Yaklaşık 30 dakikalık yürüyüşün 

ardından Mençuna Şelalesi’ne 
varıyorsunuz. Şelale bahar 
aylarında karların erimesinin 
de etkisiyle daha şiddetli 
akarken, yaz aylarında biraz daha 
sakinleşiyor. Şelalenin düzlüğe 
indiği noktada yüzebileceğiniz 
gibi kayalarda oturup bir keyif 
çayı da içebiliyorsunuz.

Mençuna Waterfall
Located in the town of Arhavi, 
Artvin, Mençuna Waterfall is 40 
minutes away from Çifte Bridge. 
Since there is no way to go to 
Mençuna Waterfall by car as it 
is situated in the Kamilet Valley, 

a break to unwind on Çifte 
Bridge must be followed by a six-
kilometer car ride and going on 
foot for the remainder of the way. 
Kicked off by crossing a wooden 
bridge, the walk is accompanied 
by a highland view and wild 
fruits. The 30-minute walk is 
followed by arrival in Mençuna 
Waterfall. The waterfall streams 
more gushingly as snow melts in 
spring, and calms down a tad in 
summertime. Have a swim where 
the waterfall comes down on a 
flat spot or enjoy a cup of tea, 
sitting on the rocks. 

Borçka Karagöl
Artvin’in Borçka ilçesinde yer 
alan Karagöl, Klaskur Yaylası’nda 
meydana gelen toprak 
kaymasının sonucunda oluşmuş. 
Coğrafi konumu nedeniyle 
Karagöl’e yüksek araçlarla 
gitmek daha uygun. Eğer 
aracınız yoksa, bölgeye şehirdeki 
tur otobüsleriyle de ulaşım 
sağlayabilirsiniz. Bin bir çeşit 
ağacın ortasındaki Karagöl’e 
vardığınızda sandal kiralayıp 
gölde gezintiye çıkabilir, doğa 
yürüyüşleri yapabilir, kamp 
kurup konaklayabilirsiniz. 
Ziyaretçilerine her mevsim farklı 
bir görsel şölen sunan Karagöl, 

2002 yılında Bakanlar Kurulu 
tarafından tabiat parkı olarak 
ilan edilmiş. Bakım-onarım 
çalışmalarının ardından içerisine 
çardak ve misafirlerin temel 
ihtiyaçlarını karşılayabileceği 
bir kafenin inşa edildiği Karagöl, 
her yıl binlerce yerli ve yabancı 
turisti ağırlıyor.

Borçka Karagöl
Situated in the town of Borçka, 
Artvin, Karagöl was formed by 
a landslide in the Highland 
Klaskur. It would be better to 
travel to Karagöl by a high rider 
on account of its geographical 
position. If you do not have a 

car, feel free to make it there by 
a tour bus departing from the 
downtown. Once you arrive in 
Karagöl located in the heart of 
all sorts of trees, you can rent a 
rowboat to take a tour on the lake, 
or go hiking and set up a camp for 
accommodation. Offering visitors 
a unique visual feast in each 
season, Karagöl was declared a 
natural park by the Council of 
Ministers in 2002. Karagöl, where 
pergolas and a cafe have been 
built to meet simple needs of 
visitors upon some maintenance 
and repair efforts, now hosts 
thousands of domestic and 
international tourists per year.

22
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Macahel
Administratively affiliated to the 
town of Borçka, Artvin, Macahel 
is a must-see natural wonder for 
nature enthusiasts. Once you 
make it to Macahel, which is 50 
km. away from Borçka Mosque, 
you are most likely to feel a 
sudden burst of cool weather and 
rise in oxygen level. Declared 
as "World Biosphere Reserve" 
by UNESCO in 2006, the site 
harbors a myriad of species 
endowed by its geographical 
position, and offers a healing 
effect with fresh air. Beekeeping 
is the top means of livelihood 
in Macahel, which is home 
to a variety of plant species, 
and a stomping ground for 
Pure Caucasian Honey Bees. 
Taking many initiatives for 
the conservation and growth 
of beekeeping, the people of 
Macahel still goes about their 
business. Organizations such as 
TEMA and WWF play an active 
role in conservation of Macahel.

Macahel
Artvin’in Borçka ilçesine bağlı 
olan Macahel, doğaseverlerin 
görmeden dönmemesi gereken 
bir tabiat harikası. Borçka 
Camii’nden 50 kilometre 
uzaktaki Macahel’e vardığınızda 
havanın birden serinlediğini 
ve oksijen oranının arttığını 
hissedebilirsiniz. 2006 yılında 
Unesco tarafından 'Dünya 
Biyosfer Rezerv Alanı' olarak 
seçilen bölge, coğrafi konumu 
dolayısıyla birçok canlı türünü 
içinde barındırıyor ve tertemiz 
oksijeniyle iyileştirici bir etkiye 
sahip. Bitki çeşitliliğinin çokluğu 
ve Saf Kafkas Arısı’nın uğrak 
yeri olmasıyla bilinen bölgenin 
en önemli geçim kaynağı 
bal üretimi. Bal üretiminin 
korunması ve geliştirilmesi için 
birçok çalışma yapan Macahel 
halkı, arıcılık çalışmalarına 
devam ediyor. TEMA, 
WWF(World Wildlife Fund) 
gibi kuruluşlar da Macahel’in 
korunmasında etkin rol oynuyor.
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Otingo Kaplıcası
Otingo Ormanları Ilıcası 
olarak da bilinen kaplıca, ilçe 
merkezine yaklaşık 8 kilometre 
uzaklıkta bulunuyor. 300 yıldır 
halsizlik, romatizma ve çeşitli 
cilt hastalıkları için şifa bulmak 
isteyen hastaların uğrak noktası 
olan Otingo Kaplıcası’na 
gittiğinizde sosyal tesisteki 
hizmetlerden faydalanabilir, 
otelde konaklayabilirsiniz.

Cehennem Deresi Kanyonu  
Cehennem Deresi Kanyonu, 
500 metre uzunluğu ve 70 metre 
genişliğiyle dünyanın en büyük 
ikinci kanyonu olarak biliniyor. 
Artvin’in Ardanuç ilçesinden 10 
dakikalık bir yol giderek kanyona 
ulaşabiliyorsunuz ancak zirveye 
ulaşmak o kadar kolay olmuyor. 
Taşlı, dik ve dar yollarında 
yürümek her ne kadar zor olsa 
da Cehennem Deresi Kanyonu 
manzarası ve sunduğu eşsiz 
deneyim için mutlaka görülmesi 
gereken yerler arasında yer alıyor. 

Cehennem Deresi Canyon 
Cehennem Deresi Canyon is 
renowned for being the world's 
second largest canyon, with 500 
meters in length and 70 meters 
in width. It takes a 10-minute ride 
from the town of Ardanuç, Artvin 
to go to the canyon whereas it is 
not a walk in the park to make 
it to the summit. While it is a 
challenge to walk on rubble, steep 
and narrow paths, Cehennem 
Deresi Canyon is one of the must-
see spots for its view and unique 
experience. 

Festivaller
Artvin, yaz aylarında düzenlenen 
kültür ve sanat festivalleriyle de 
yerli ve yabancı birçok turisti 
ağırlıyor. Haziran, Temmuz 
ya da Ağustos aylarında 
Artvin’e yolunuz düşerse bu 
yaz festivallerinden birine denk 
gelebilirsiniz. Bu festivaller 
kapsamında düzenlenen 
konserler, sergiler, doğa 
yürüyüşleri ve yarışmalarla 
şehri daha yakından tanıma 
fırsatı bulabilir, Artvin 
halkının misafirperverliğiyle 
tanışabilirsiniz.

Festivals
Artvin welcomes scores of 
domestic and international 
tourists as a part of cultural 
and art-themed festivals held 
in summertime. If you happen 
to stop by Artvin in June, July 
or August, you might run into 
one of the summertime festivals. 
You might get a chance to get 
insight into the city and see how 
hospitable the people of Artvin 
are on occasions such as concerts, 
exhibitions, hiking events and 
competitions organized on the 
sidelines of festivals.

Otingo Hot Spring
Also known as Thermal Spring 
of Otingo Forests, the hot spring 
is nearly 8 km. away from the 
centrum. Growing into a beaten 
track for patients seeking a 
remedy for malaise, rheumatism 
and a variety of skin disorders, 
Otingo Hot Spring offers social 
services and accommodation at 
a hotel.  
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DENİZAŞIRI 
BİR HİKÂYE: 
ERTUĞRUL 
FİRKATEYNİ

Hasan Sahintürk
Eylül/September 2019 29

Üç direkli firkateyndir gemimiz
Kimimiz bekarız, evlidir kimimiz
Gayret edin çocuklar Japonya’dır yolumuz
Hak selamet versin şanlı Ertuğrul’a

A three-masted frigate she was
Some are bachelors, some are wed
Come on boys, we're Japan-bound.
May the Almighty keep the glorious Ertuğrul safe.

An Overseas Story: 
Frigate Ertugrul
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Nusret, Yavuz, Gülcemal, 
Bandırma, Ertuğrul… 
Her birinin hikayesi farklı, fakat 
onları bir deniz taşıtı olmaktan 
çıkartan hissiyatımız dolayısıyla 
onlarla kurduğumuz bağ hep aynı. 
Derin, içimize işleyen ve aradan 
yıllar geçse de kopmayan bir 
bağ bu: Nusret Mayın Gemisi'nin 
Çanakkale Savaşları'nda üstlendiği 
vazife, ismi gibi kutsi bir yardımı; 
adına türküler, şiirler yazdığımız 
Yavuz, güveni; Bandırma ve 
Gülcemal vapurları ise istiklale 
ulaşacak bir milletin heyecanını 
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simgeler. Aralarında en fazla 
fedakârlık ve hüzün ise Ertuğrul’un 
yorgun güvertesine yüklenmiştir, 
kendinden ağırdır bu yük…

Nusret, Yavuz, Gülcemal, 
Bandırma, Ertuğrul… 
Each has a unique story. However, 
the bond we connect with them 
for what makes them more than a 
vessel is always the same. It is a 
bond that is profound, enshrined in 
our soul and lingering there even 
if it has been years. Nusret the 
minelayer stands for a sacred aid 

worth of its name (Nusret literally 
means help of God) as a part of its 
mission during the Dardanelles 
Campaign while Yavuz, about 
which folk songs and poems 
have been written, represents 
trust. Bandırma and Gülcemela 
steamboats denote the excitement 
of a nation to gain independence. 
Of all, Ertuğrul was the one that 
had to make the biggest sacrifice 
and go through tragedy, assuming 
a huge burden on her shoulders. A 
burden heavier than herself...

Hasretin Adı Ertuğrul 
Osmanlı Devleti’nin son yüzyılı 
için tarihçiler “en uzun yüzyıl” 
tanımlamasını yaparlar. Çünkü 
payitahtının kapısında “mazlumların 
sığınağı” yazan bir medeniyet, 
çöküş içerisinde türlü badirelerle 
uğraşmaktadır. Bu yüzyılın en 
hüzün yüklü hikayesine sahip 
padişahı ise Sultan Abdülaziz’dir hiç 
şüphesiz. Ertuğrul Firkateyni’nin 
trajik hikayesi de on beş yıllık 
saltanatı acı bir şekilde biten Sultan 
Abdülaziz’le başlar…  
Sultan Abdülaziz, Osmanlı 
denizciliği ile uzun yıllar meşgul 
olmuş bir padişahtır. Onun 
zamanında Osmanlı bahriyesi zirve 
dönemini yaşamakta, devrinin 
en iyi üç donanması arasında 
sayılmaktadır. Özellikle kardeşi 
Sultan Abdülmecid döneminde 
yaşanan Kırım Harbi’nde (1854) 
Osmanlı deniz gücünün oldukça 
zayıf olduğunun görülmesi, devletin 
bahriyeye önem vermesini zorunlu 
kılmıştır. Fakat Osmanlı bahriyesi 
altın çağını Sultan Abdülmecid 
devrinde değil Sultan Abdülaziz 
döneminde yaşamıştır. Sultan 
Abdülaziz’in deniz gücüne bu kadar 
ehemmiyet vermiş olmasında 
ülke dışına yaptığı seyahatlerin 
rolü olduğu söylenir. Onun 
saltanat yılları içerisinde Mısır’ı 
ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerini 
ziyaret etmiş olması, bu ülkelerde 
denizciliğe verilen önemi görmesini 
sağlamıştır. Sultan, hem yurt 
dışından -özellikle İngiltere’den- 
birçok savaş gemisinin satın 
alınmasını hem de İstanbul, İzmit 
ve Gemlik gibi tersanelerde birçok 
geminin inşa edilip donanmaya 
katılmasını sağlamıştır. Zamanının 
en iyi donanmalarından birine 
sahip olarak hayata gözlerini yuman 
Sultan Abdülaziz, ardında Ertuğrul 
Firkateyni’nin de aralarında 

bulunduğu tam teşekküllü bir deniz 
gücü bırakmıştır. 

Japonya seferine çıktığında 
25 yaşında olduğu ifade edilen 
Ertuğrul’un ismi Osmanlı’nın eski 
gücüne olan hasretini simgeler: 
Gemiye, 13. yüzyılın sonlarına doğru 
dünyaya hükmedecek bir cihan 
devletinin tohumlarını atan Ertuğrul 
Gazi’nin adı verilmiştir. Bunun 
yanında, 19. yüzyıl boyunca Ertuğrul 
isminin birçok yerde kullanılmış 
olması bir toplumun yeniden diriliş 
isteğinin göstergesidir. Aslında 
Ertuğrul’un hüzünlü hikayesi de 
yeniden eski günlerine kavuşma 
arzusu taşıyan bir toplumun 
bu uğurda yaptığı yolculuğu 
anlatır bize. Dönemin devletler 
arası ilişkileri yeni müttefikler 
edinmeyi, yeni dost ülkeler bulmayı 
gerektirmektedir. Bunun bir sonucu 
olarak Osmanlı-Japon ilişkilerinin 
tesisi için Ertuğrul, yelken açar 
dünyanın diğer ucuna…

Ertugrul: Synonymous with 
Longing
Historians call the last century of the 
Ottoman rule "the longest century". 
This is because it was a civilization, 
the capital town of which was billed 
as "a shelter for the downtrodden", 
had to grapple with numerous 
predicaments while being on the 
decline. Beyond any doubt, the 
saddest story of the century was of 
Sultan Abdülaziz. The tragic story of 
the Frigate Ertuğrul emanates from 
Sultan Abdülaziz whose fifteen-year 
reign came to an agonizing end.  

Sultan Abdülaziz was involved in 
Ottoman maritime affairs for years. 
The Ottoman navy was in its heyday 
during his rule, ranking among the 
top three navies at the time. That the 
Ottoman naval force left much to be 

desired in the Crimean War (1854) 
under the rule of his brother Sultan 
Abdülmecid I forced the Empire to 
attach importance to naval forces. 
However, the heyday of the Ottoman 
navy coincided with the rule of 
Sultan Abdülaziz, not Abdülmecid I. 
His overseas trips reportedly played 
a role in importance attached by 
Sultan Abdülaziz to naval forces. 
The fact that he had been to Egypt 
and various European lands over 
the course of his reign helped him 
see how important maritime was in 
those countries. Sultan had a great 
deal of warships imported from 
abroad, especially from Britain, and 
many ships built in Istanbul, Izmit 
and Gemlik shipyards to join the 
navy. Having passed away at a time 
when he had one of the top navies at 
his disposal, Sultan Abdülaziz did 
bequeath a full-fledged naval force 
including the Frigate Ertuğrul. 

Ertuğrul, which was reportedly 
25 years old when she went on a 
voyage to Japan, denotes longing 
for Ottoman's former self.  The 
vessel was named after Ertuğrul 
Gazi who did sow the seeds of a 
global power by the end of the 13th 
century to dominate the whole 
world. In addition, the fact that the 
name Ertuğrul was quite common 
in scores of places throughout the 
19th century is a testament to a 
society's aspiration for resurrection. 
In fact, Ertuğrul's tragic story tells 
us about her voyage made for the 
sake of a society that aspired to 
return to the good old days. The 
intergovernmental relations at 
the time called for attracting new 
allies and friendly countries. As 
a consequence, Ertuğrul set off to 
make it to the far side of the world 
for the establishment of Ottoman-
Japanese relations. 
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Ertuğrul Hazırlanıyor 
Sultan II. Abdülhamid’in 
Japonya’ya iade-i ziyaret kararı 
almasının hemen ardından 
deniz yolu ile yapılacak olan bu 
ziyaretin nasıl gerçekleşeceğine 
dair hem devlet ricali hem de halk 
arasında konuşmalar başlamıştı. 
Özellikle denizcilerin uğrak yeri 
olan Kasımpaşa’da o günlerde 
üzerine konuşulan tek konu 
bu idi. Denizaşırı yapılacak bu 
seyahat için haritalar raflardan 
çıkartılıyor, işaret parmakları 

Japonya ile İstanbul’u gösteriyor, 
aradaki mesafenin uzunluğu 
hayretlik bakışmalara sebep 
oluyordu. 

Kasımpaşa kahvehanelerinde 
Japonya ziyareti için birçok 
geminin ismi telaffuz ediliyordu. 
Hemen her gün ortaya atılan 
farklı isimler uzun tartışmalara 
neden oluyordu. Hamidiye 
Zırhlısı, Avni İlah Zırhlı Korveti ve 
Asar-ı Tevfik Zırhlısı, üzerinde en 
çok tartışılan gemilerdi. Devrinin 
en güçlü gemilerinin yanında 
25 yaşını doldurmuş ve 11 yıldır 
Haliç Tersanesine bağlı bekleyen 
Ertuğrul’un adı dahi kimsenin 
aklına gelmiyordu. Ertuğrul’u ilk 
aklına getiren ise Bahriye Nazırı 
Hasan Hüsnü Paşa olmuştu. 
Hasan Hüsnü Paşa’nın bu tercihi, 
denizciler tarafından şaşkınlıkla 
karşılanmıştı. Onlara göre son 
11 yıldır hiç sefere çıkmamış, 
öylece Haliç Tersanesi’ne bağlı 
bekleyen Ertuğrul’un ne yaşı 
ne de teknik altyapısı bu uzun 
sefere çıkmasına müsait değildi. 
Ertuğrul bir firkateyndi, üç tane 
yelken direği vardı ve teknesi 
ahşaptandı. Zamanının yaygın 
üretimi olan buharlı gemilerine 
karşın –daha sonra bir kazan 
eklenmiş olsa da- yelkenli olarak 
imal edilmişti. Onu Hasan 
Hüsnü Paşa nazarında çekici 
kılan ise tam da burasıydı. 
Hem buharla hem de yelkenle 
hareket edebiliyor olması, 
kısıtlı imkânlarla çıkılacak bu 
yolculuğun masrafını azaltacaktı. 
Ertuğrul açık denizlerde yelken 
açacak, uğrayacağı limanlara 
girerken ve çıkarken ise buhar 
gücünden faydalanacaktı. Fakat 
Ertuğrul’u bu sefer için ön plana 
çıkaran özelliği belki de Osmanlı 
tersanelerinde inşa edilmiş, diğer 

savaş gemileri gibi dışarıdan 
satın alınmamış olmasıydı. Çünkü 
Japonya’ya iade-i ziyaret, mutlaka 
Osmanlı imalatı bir gemi ile 
yapılmalıydı. 

Gelgelelim Ertuğrul’un Japonya 
seferi öncesinde çok sayıda eksiği 
bulunuyordu. Derhal 11 yıllık 
uykusundan uyandırılmalı, gerekli 
tamirat ve tadilat ile sefere hazır 
hale getirilmeliydi. Hasan Hüsnü 
Paşa’nın ısrarıyla firkateyn kısa 
sürede hazırlandı. Ertuğrul boyandı, 
süslendi; olur da Japon Hükümdarı 
gemiyi ziyarete gelir diye içerisi 
atlas kumaşlarla döşendi. Gemi 
Komutanı olarak da Hasan Hüsnü 
Paşa’nın damadı Miralay Osman 
Bey görevlendirildi. 

Ertugrul Getting Set 
Soon after a decision was taken by 
Sultan Abdülhamid II for a return 
visit to Japan, there were talks 
among dignitaries and people 
at large about how to actually 
execute the seaborne visit. That 
was a hot topic in Kasımpaşa, 
which was a stomping ground for 
seafarers in particular. For the 
overseas visit, the maps were rolled 
out, with index fingers pointing 
at Japan and Istanbul as people 
were astonished at the distance.

People in coffee shops around 
Kasımpaşa made mention of 
several ships for the voyage to 
Japan. The ones brought up 
would lead to a running battle 
on a daily basis. Hamidiye 
Battleship, Avni İlah Corvette 
and Asar-ı Tevfik Battleship were 
highly-debated ships. Turning 25 
and docked at Haliç Shipyard for 
11 years, the idle Ertuğrul, of all 
the might ships of the time, did 
not spring to anyone's mind.

Dostluğun Temeli Ertuğrul 
Japon İmparatoru Meiji, 1867-
1912 yılları arasında birçok 
yenilik yapmış, sanayileşmenin 
ve kalkınmanın önemli bir 
destekçisi olarak ülkesinin 
tanıtımına da büyük önem 
vermiştir. Asıl adı “Mutsuhito” 
olan hükümdara, gerçekleştirdiği 
bu kalkınma hamlelerinden 
dolayı “aydınlık yönetim” 
anlamına gelen “Meiji” unvanı 
verilmiştir. Dış dünyaya 
açılma gayretinde olan Meiji 
yönetiminin yolu ilk defa 1871 
yılında Japon dışişleri yetkilileri 
aracılığı ile İstanbul’a düşmüş, 
böylece Türk-Japon ilişkilerinin 
temeli atılmıştır. Daha sonra 
Japon yetkililerin İstanbul’a 
birkaç ziyareti daha olmakla 
birlikte, Ertuğrul’un Japonya 
yolculuğuna vesile olan ziyaret, 
1887 yılında İmparator’un 
amcası Prens Komatsu’nun 
İstanbul ziyaretidir. Prens 
Komatsu ve eşi Prenses Yoriko 
çıktıkları dünya turunun bir 
durağı olan İstanbul’da II. 

Abdülhamid ile görüşmüştür. 
Bu ziyaretin ardından, Sultan 
II. Abdülhamid’in Japon 
İmparatoru Meiji’ye hediyelerini 
takdim etmek ve bu vesile ile 
iade-i ziyaret yapmak üzere 
Ertuğrul’un uzun ve hüzünlü 
seferi başlayacaktır. 

Ertugrul: Foundation of Amity 
Japanese Emperor Meiji 
introduced a myriad of 
innovations between 1867 
and 1912, and attached great 
importance to the promotion 
of his country as a major 
patron of industrialization 
and development. Originally 
named "Mutsuhito", the ruler 
was granted the title of "Meiji" 
for his actions of development 
as it means "enlightened rule".  
Striving to open out to the world, 
Meiji administration made it 
to Istanbul through Japan's 
delegates of foreign affairs in 
1871, thus laying the foundations 
of Turkish-Japanese relations. 
While Japanese authorities 

paid a few visits to Istanbul later 
on, the one that paved the way 
for Ertuğrul's voyage to Japan 
was paid by the Emperor's uncle 
Prince Komatsu in 1887. Prince 
Komatsu and his wife Princess 
Yoriko met Abdülhamid II in 
Istanbul, which was one of the 
destinations on their global tour. 
Upon that visit, Ertuğrul set off 
on a lengthy and ultimately 
tragic voyage at the behest of 
Sultan Abdülhamid II to present 
his gifts as a part of a return visit.

It was then-Naval Minister Hasan 
Hüsnü Pasha who first brought up 
Ertuğrul. Hasan Hüsnü Pasha's 
choice was met by astonishment 
of seafarers. To them, Ertuğrul was 
not fit to go on such a long voyage 
due to her age and lack of technical 
infrastructure as she had never been 
on an voyage for the last 11 years, 
being docked at Haliç Shipyard. 
Ertuğrul was a frigate equipped 
with three poles, with a wooden 
boat. Unlike steamboats, which were 
widespread in production back in 
the day, she was built as a sailboat 
even though a boiler was a later 
addition. It was exactly what made 
her attractive to Hasan Hüsnü 
Pasha.  The fact that it could run on 
both steam and sail would mitigate 
the cost of the voyage to be made 
on a limited budget. Ertuğrul was 
going to set sail for the open sea, 
and run on steam power to dock 
and unberth in ports that she was 
supposed to stop by. However, what 
made Ertuğrul attractive the most 
for the voyage was probably the fact 
that she was built in an Ottoman 
shipyard unlike other imported 
battleships. This is because the 
return visit to Japan had to be paid 
on an Ottoman-made vessel. 

However, Ertuğrul had a great deal 
of defects prior to the voyage to 
Japan. She had to be risen from her 
11-year sleep in no time, and made 
available for the voyage upon any 
repair and restoration needed. 
At the instance of Hasan Hüsnü 
Pasha, the frigate was set at a short 
notice. Ertuğrul was painted and 
adorned, with indoors upholstered 
with satin fabrics on the off chance 
that the Japanese ruler would visit 
the frigate. Colonel Osman Bey, the 
son-in-law of Hasan Hüsnü Pasha, 
was named the shipmaster.
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managed to bring the presents of 
the Ottoman Sultan to the Japanese 
Emperor. However, she unfortunately 
never made it back to Istanbul where 
it had been built. 

Ertuğrul kept the Ottoman 
flag flying in every destination 
that she had been to. Having 
attracted great attention in 
every port that she was docked, 
Ertuğrul was appreciated the 
most by Indian Muslims in 
modern-day Mumbai. So much so 
that hundreds of Muslim people, 
who took the news of her being 
about to dock in the Mumbai 
port, reportedly came all the 
way from far cities just to see 
the frigate. Of them, there were 

people who performed a prayer 
on Ertugrul's deck, climbed up 
the mast, gave it a kiss, and even 
shed tears. 

The most important legacy left 
by Ertugrul, which was welcomed 
in each and every port that she 
stopped by is, beyond any doubt, 
the Turkish-Japanese friendship. 
Caught by typhoon, Ertugrul sunk, 
being drifted into a reef off the 
coast of the city of Oshima four 
days after its departure from Tokyo 
on her way to home. The unfinished 
voyage by Ertugrul was completed 
by two Japanese corvettes named 
Hiei and Kongō, which delivered 
the surviving crew members and 
their belongings to Istanbul.

Ertuğrul Dönmemek Üzere 
Şehrinden Ayrılıyor
14 Temmuz 1889 günü mürettebat 
yelkenleri açarken gemi imamı Hafız 
Ali Efendi ise kadim bir geleneği 
yerine getiriyor, el büyüklüğündeki 
bir Kur’an-ı Kerim’i muşamba sargı 
içine koyarak kenarlarını dikiyordu. 
Dikiş işleminden sonra mukaddes 
kitabı birkaç kere balmumuna 
batırdı. Sonra iki rekât namaz 
kılarak, dilinde dualarla, firkateynin 
en yüksek yeri olan grandi 
direğinin tepesine çekti. Ertuğrul, 
uğruna atılan top sesleri eşliğinde 
İstanbul’dan ayrılıyordu. 

Ertugrul Departs From the City 
to Never Return 
As the crew did hoist the sail on 14th 

of July, 1889, Hafiz Ali Efendi, the 
imam (man of God) on board, carried 
on an ancient tradition, binding 
the edges of a pocket-size Quran 
placed in an oilcloth wrap. Then he 
dipped the holy book into wax for a 
few times. He performed a two-rakat 
prayer, and hoisted the main mast, 
the highest spot on the frigate, along 
with prayers. Ertuğrul departed 
from Istanbul in company with 
cannonballs fired for her sake.

Ertuğrul’un Hatırası  
Toplamda 609 kişilik bir 
mürettebatla yola koyulan Ertuğrul, 
yaklaşık 11 ay sonra Japonya’ya 
varabildi. Yol boyunca türlü 
badireler atlatan bu emektar 
firkateyn, Osmanlı Sultanı’nın 

hediyelerini Japon İmparatoru’na 
ulaştırmayı başardı. Fakat ne yazık 
ki inşa edildiği şehri, İstanbul’u bir 
daha göremedi. 

Ertuğrul, Osmanlı sancağını her 
gittiği yerde gururla dalgalandırdı. 
Demirlediği her limanda büyük 
alaka gören Ertuğrul’a en büyük 
teveccüh ise Bombay’da, Hintli 
Müslümanlarca gösterilmiştir. 
Öyle ki, Ertuğrul’un Bombay 
Limanı’na yanaştığını haber 
alan yüzlerce Müslümanın uzak 
şehirlerden firkateyni görmek 
için geldiği belirtilir. Bunlar 
arasında Ertuğrul’un güvertesinde 
namaz kılanlar, direklere tırmanıp 
Osmanlı sancağını öpenler ve 
ağlayanlar dahi vardır. 

Vardığı her limanda hoş bir hatıra 
bırakan Ertuğrul’un en büyük 
yadigarı ise hiç şüphesiz Türk-Japon 
dostluğudur. Ertuğrul, Tokyo’dan 
ayrılıp dönüş yoluna çıkmasından 
dört gün sonra, Oşima şehrinin 
açıklarında çıkan tayfun sebebiyle 
kayalara çarparak batmıştır. 
Ertuğrul’un tamamlayamadığı seferi 
ise sağ kalan mürettebatı ve onların 
eşyalarını İstanbul’a ulaştıran Hiei 
ve Kongo adlı iki Japon gemisi 
tamamlamıştır. 

Ertugrul in Memoriam
Having set off with a total of 609 
crew members, Ertugrul made it to 
Japan nearly 11 months later. Having 
been through a variety of setbacks 
along the way, the seasoned frigate 
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Türkiye'yle yollarınız 
neden ve nasıl kesişti?
Japonya’da oyunculuk, modellik 
ve sunuculuk yapıyordum. 
Sonrasında Cem Yılmaz’ın 
yönettiği “Her Şey Çok Güzel 
Olacak” filmi için seçmelere 
katıldım ve süreç olumlu 
ilerleyince mesleğime burada 
devam ettim. Seçmelere 
geldiğimde filmin bu kadar 
izleneceğinin farkında bile 
değildim. Çünkü bir yabancı 
olarak, filmdeki oyuncuların 
Türkiye’de bu kadar tanınır 
olduğunu bilmiyordum, oynar ve 
geri dönerim diye düşünüyordum. 
O zamanlar 22-23 yaşlarında bir 
genç kızdım; tecrübe edinmek ve 
farklı ülkelerdeki farklı projelerde 
yer almak istiyordum sadece. 

Why and how did you 
end up in Turkey?
I was acting, modeling and 
presenting in Japan. Then I 
auditioned for the movie "Her 
Şey Çok Güzel Olacak" directed 
by Cem Yılmaz, and pursued my 
career here as things have gone 
well. When I was auditioning 
for it, I did not even know the 
movie would be such a hit. This is 
because I, as a foreigner, did not 
know the cast of the movie was 
well-known in Turkey. I thought 

I would play a role and then go 
back home. I was 22 or 23 year 
old young girl back then. I just 
wanted to get some experience 
and be part of different projects in 
different countries. 

İstanbul'a gelirken ne gibi 
hayalleriniz vardı?
Aslında büyük hayallerle 
gelmedim buraya; çok nötr bir 
şekilde, herhangi bir ülkeye iş için 
gider gibi geldim. Bir hayal kurup 
onu gerçekleştiremediğimizde 
hepimiz üzülürüz. Bu nedenle ben 
hayal kurmaya pek inanmıyorum, 
fırsatlar çıkınca onları 
değerlendirip bir yol çizmeye 
inanıyorum. Herkes bir hayalin 
peşinden giderken ben hayalleri 
hedef olarak belirleyip ilerlemeyi 
tercih edenlerdenim. Hedef olarak 
ele alınca daha somut bir şekilde 
yol haritamı çıkarabiliyorum, bu 
da bana güven veriyor.

What did you imagine, leading 
up to your journey to Istanbul?
In fact, I did not have big dreams. 
I was here just for business. It 
was like any other country. We 
always get upset when dreams 
do not come true. That is why 
I do not believe in dreaming. I 
believe in seizing opportunities 
when they present themselves. 

While everybody chases a dream, 
I am one of those to set a goal for 
dreams and go from there. Once 
I set a goal for them, I can draw a 
tangible roadmap, which gives me 
confidence.

Her Şey Çok Güzel Olacak’ta Shao-mei, Aşkım Aşkım'da Makiko ve son 
olarak Dolunay’da Manami karakteriyle karşımıza çıkan Ayumi Takano, 
yıllardır evimize konuk olan bir isim. Yirmi yıldır Türkiye’deki çeşitli 
yapımlarda yer alan oyuncuyla kariyeri, dizi sektörü ve Türk kültürü 
hakkında konuştuk. 

Having played Shao Mei for Her Şey Çok Güzel Olacak, Makiko for Aşkım Aşkım, and 
Manami for Dolunay, Ayumi Takano has been a guest to our home for years now. We sat 
down with the actor, who has starred in a variety of productions in Turkey over the past 
twenty years, to talk over her career, TV series industry and the Turkish culture. 

"Tüm iletişimlerimiz dijital 

platformlardan ilerlese de kartpostal 

göndermek beni hâlâ mutlu ediyor."

"While all communications rely on 

digital platforms, it still 
makes me 

happy to send a postcard." 
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Burada yaşamaya 
karar vermenizde etkisi 
olan durumlardan 
bahsedebilir misiniz?
Bu cevap size garip gelebilir ama 
bunu hâlâ sorguluyorum. Buraya 
yerleşmeye karar vermiş değilim, 
her an her yere gidebilirim. Ancak, 
gerçekçi olmak gerekirse Türkiye’de 
kalacağım gibi görünüyor. 
20 senedir birlikte çalıştığım 
arkadaşlarım, hayatım burada. 
Japonya’daki oyunculuk piyasasını 
da 20 senedir bırakmış durumdayım. 
Arada bir gidip projelerde yer 
alıyorum ama biliyorsunuz, gösteri 
dünyasında çağırılınca gidebilmek 
gerekiyor. Tek ayak orada tek ayak 
burada olmuyor. Buraya gönül 
verdim, geçmişte beraber yaşadığım 
arkadaşlarımla geleceğimi de 
paylaşmak istiyorum. Ama yine de 
keskin kararlar almadan, önüme 
çıkan fırsatlar doğrultusunda 
hayatımı şekillendirmeye 
çalışıyorum. 20 sene öncesinde 
burada yaşayacağımı bilmiyordum. 
Dolayısıyla, hayatı biraz akışına 
bırakmak gerektiğini düşünüyorum. 

Could you please tell what 
has gone into your decision 
to stay here?
This might sound weird to you but 
I am still trying to make sense of it. 
I have not decided to settle here. I 
might move anywhere at any time. 

However, it seems like I am going to 
stay in Turkey, to tell the truth. My 
friends that I have worked with over 
the last 20 years are here. My life is 
here. I ceased my acting career in 
Japan 20 years ago. I take part in 
some projects every now and then 
but you know, you are supposed to be 
there whenever there is a call from the 
show business. Being here and there 
does not work. I have a heartfelt bond 
with Turkey. I would like to share my 
future with my friends that I spent 
my past with. However, I try to lead 
my life in line with opportunities 
that present themselves before 
making any drastic decision. 20 
years ago, I did not imagine I would 
be living here. So, I think you need to 
go with the flow.

Yeni bir kültüre ve dile  
uyum sağlama konusunda 
zorlandınız mı?
Bu soruyu Japonya’dakiler de çok 
soruyor. Başka bir ülkede nasıl 
başarılı oluyorsun, nasıl oraya 
alışıyorsun, vs. Tabii zor oluyor ilk 
aşamada. Başka bir ülke burası, 
başka bir inanç tarzı var. İnsan 
ilişkileri farklı, sosyal yapısı farklı. 
Ben her zaman kendime şunu 
hatırlatıyorum: Burası yabancı 
bir ülke, burası Japonya değil. 
Yani, Japonya’yla aynı kültürde 
olmasını istersem zaten zorlanırım. 
Türkiye’nin kendine has kültürü, 
alışkanlıkları ve yapısı olduğunu 
kabul edip buna uygun davranmaya 
çalışıyorum. Dolayısıyla çok 
zorlanmıyorum.

Ben Türkçe’nin var olduğunu bile 
bilmiyordum, sonradan öğrendim. 
Ama benim çok büyük bir avantajım 
vardı: “Kimse benimle İngilizce 
konuşmasın!” dedikten sonra herkes 
bana Türkçe öğretmeye çalıştı. 
İfadelerimi düzelterek konuşmamın 

iyileşmesine destek oldular. 
Her Şey Çok Güzel Olacak’tan 
sonra Sadri Alışık Tiyatrosu, 
Devlet Tiyatroları gibi sahnelerde 
sergilenen oyunlarda oynadım. 
Bu zaman zarfında çevremdekiler 
Türkçeyi gerçekten çok iyi konuşan 
ve Türkçeye önem veren insanlardı. 
Özellikle de Devlet Tiyatrosu’ndaki 
ağabeylerimiz bu konuda bana çok 
yardımcı oldular.

Did you have a hard time in 
getting accustomed to the 
Turkish culture and language?
People in Japan ask this question 
a lot, too. They ask how I get to be 
successful in another country and 
accustomed to it. It is difficult at first. 
This is a whole different country, 
with a different mode of faith. 
Human interactions are different. 
Social fabric is different. I always 
remind myself of this: This is a 
foreign country. This is not Japan. 
So, I would have a hard time if I 
want it to have a culture identical 
to the Japanese. I acknowledge 
that Turkey has a unique culture, 
traditions and fabric, and I try to act 
accordingly. So, I do not have a hard 
time, really.

I did not even know Turkish existed. 
I found it out later on. However, 
I had a huge advantage: I asked 
everyone "not to speak English to 
me" and everyone has tried to teach 
me how to speak Turkish. They have 
been supportive to improve the way 
I speak, correcting my mistakes. 
I acted in plays for Sadri Alışık 
Theater and the State Theaters 
following my role in Her Şey Çok 
Güzel Olacak. At the time, people in 
my circle could speak Turkish very 
well and attach importance to it. 
Especially senior actors at the State 
Theaters helped me out a lot about it.
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Üniversiteyi Japonya'da, Nihon 
Üniversitesi Sanat Fakültesi 
Tiyatro Bölümünde okudunuz. 
Bölümünüzle ilgili dikkatinizi 
çeken noktalar nelerdi?
Tiyatro bölümü aslında insan 
eğitimi veriyor. Dolayısıyla evrensel 
olarak kültür, edebiyat, tarih gibi 
alanlarda bilgi sahibi oluyorsunuz. 
Çok yönlü ve geliştirici bir 
eğitim olması dolayısıyla mesleki 
öğrenimin yanı sıra bireysel 
bakımdan da bana çok şey kattı. 

You studied theater in college of 
art, Nihon University in Japan. 
What strikes you the most about 
what you studied?
Theater actually offers humanities. 
So, you get to be universally 
knowledgeable with culture, literature 
and history. As it is such a versatile 
and self-improving training, it gave 
me a lot from professional and 
individual perspectives.

Bu alanda kariyer yapmak 
isteyenlere bir mesajınız var mı? 
Öncelikle bu mesleği yapmak 
istedikleri konusunda emin olsunlar. 
Oyuncu mu olmak istiyorlar yoksa 
popüler mi olmak istiyorlar, bunun 
ayrımını iyi yapmalılar. Çünkü 
günümüzde bu ikisi çok karıştırılıyor. 
Ben mesleğe başladığımda çok 
küçüktüm, oynadığım ilk film setinde 
en genç oyuncu bendim. Geçtiğimiz 
yıllarda oynadığım Dolunay dizisinin 
setinde ise, yaşça en büyük oyuncu 
olarak yer adım. Bu o an çok garip 
gelmişti; yabancı bir ülkede, yaşça 
en küçük olarak başladığım setlerde 
artık en büyük olmak, bunca yılın 
hep setlerde geçmesi…

Ayrıca lisan öğrenmek de kariyerleri 
için iyi olur. Buraya ilk geldiğim 
dönemde Türkçeye odaklandığım 
için İngilizcemi köreltmişim, bunu 

fark ettim zamanla. Yaptığınız işte 
daha büyük projelerde yer almak ve 
ülkenizi farklı topraklarda da temsil 
etmek istiyorsanız, dil öğrenmeniz 
gerekiyor. Bu konuyu sakın 
aksatmasınlar. 

Ayrıca “keşke” demek yerine 
düzeltmenin yolunu bulup çözmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 
“keşke” demek hiçbir zaman işe 
yaramıyor; yapılmayan için “keşke” 
demek yerine yapılanı tecrübe olarak 
ele almak her zaman daha doğru 
geliyor bana. 

Do you have a message to those to 
pursue such a career? 
First of all, they need to make sure 
this is the profession they would 
like to pursue. They need to make a 
distinction between being an actor 
and being popular. It is because these 
two concepts are mistaken for one 
another. I was young when I started 
acting. I was the youngest actor in 
my first movie. Then, I was the eldest 

actor in the set for the TV series 
Dolunay where I acted a few years 
ago. That felt quite odd. Being the 
eldest one in a movie set in a foreign 
country where I was the youngest 
one back in the day and spending all 
those years in sets. 

Learning foreign languages would 
also be nice for their career. Since 
I was focused on Turkish when I 
first came here, my English became 
rusty. I realized that as the time 
went by. You need to learn a new 
language if you would like to take 
part in major projects and represent 
your country in other lands. They 
should not let it slide.

I also think that instead of saying 
"I wish", we need to find a way to fix 
things. "I wish" never works. Rather 
than "wishing" for things that have 
or have not been done, we should 
consider them as experiences. That 
always feels right to me.
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Çok realist bir bakış açınız var, 
bu konuda çevrenizdekilerin 
tepkisi nasıl? 
Arkadaşlarım genelde çok düz 
mantık olduğumu söylerler. Belki 
de yabancı bir ülkede yaşadığım 
için koruma kalkanı olarak 
gerçekçiliği kullanıyorum… Böyle 
olunca beklentiye girmeden her şeyi 
olduğu gibi kabullenmeyi öğrendim. 
Bu benim için hayatı kolaylaştıran 
bir durum oldu. 

You have quite a realistic 
perspective. What is the reaction 
of the people around you about 
that? 
My friends usually tell me that I have 
a very straightforward logic. Perhaps, 
being realistic is a shield while I live 
in a foreign country. With that being 
the case, I have learnt how to accept 
everything as they are without 
having expectations. This has made 
things easier for me. 

Birçok projeniz var ama 
genelde Aşkım Aşkım dizisiyle 
anılıyorsunuz. Kariyerinizde 
kırılma noktası olarak 
gördüğünüz bir proje var mı?
Televizyon daha güçlü olduğu 
için benim burada tanınmamı 
sağlayan Aşkım Aşkım dizisi 
oldu. Kırılma noktası diyebilir 
miyim, bilmiyorum ama burada 
yaşarken gerçekleştirmek istediğim, 
“bunları yapabilirsem mutlu 
olacağım” dediğim hedeflerim 
vardı oyunculuk adına. Bunlardan 
ikisini gerçekleştirdim. Bir tanesi 
de Türkiye gibi bir ülkede, dünya 
tarihi içinde önemli yere sahip bir 
coğrafyada, tecrübeli oyuncularla 
aynı sahneye ayak basmaktı. Bunu 
da Sadri Alışık Tiyatrosu’nda 
oynarken, Rumeli Hisarı’nda 
gerçekleştirdim. Hayal ettiğim, 
yapamayacağımı düşündüğüm bir 
şeydi; o gün çok mutlu olmuştum.

You have been part of many 
projects but you are known for 
you role in the TV series Aşkım 
Aşkım. Is there any specific time 
in your career that you can call a 
milestone?
Since TV is more influential, the 
series Aşkım Aşkım helped me 
gain recognition here. I do not 
know if I can call it a milestone 
but I had goals as an actress as 
I was living in Turkey, knowing 
that I would be happy to achieve 
them. I achieved two of them. One 
of them was to act in a historical 
theater with experienced actors 
in Turkey, which is a country has 
an important place in the world’s 
history, and I made it come true 
at Rumeli Fortress while I was 
acting for Sadri Alışık Theater. It 
was something I could not have 
imagined doing. I was overjoyed 
that day.

Tiyatrolar, sinemalar, diziler… 
Hangisini oynamak size keyif 
veriyor? 
Hepsi ayrı ayrı güzel ama ben 
sinema ve tiyatronun hazırlık 
sürecini çok seviyorum. Diziler 
daha tüketim odaklı olduğu için 
onlarda çok hazırlık süreci olmuyor. 
Karakteri analiz etmek, başka bir 
kadın olmak, onun tepkilerini 
sorgulamak bana çok keyif veriyor. 

Theater, movies and TV series. 
Which one of them gives you more 
pleasure?
 Each is individually nice but I 
love that preparation process 
leading up to the production of 
a movie and a theater play. TV 
series do not require a preparation 
process that much as they are 
consumption-based. It gives me 
great joy to make an analysis of a 
character, act as another woman, 
and make sense of her reactions. 
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Oyunculuk dışındaki 
çalışmalarınızdan bahseder 
misiniz?
Japon Çağdaş Tiyatro oyunlarını 
Türkçe’ye çeviriyorum. İçlerinden 
bir tanesi, “Kulis”, Devlet 
Tiyatroları repertuarına kabul 
edildi geçen sene. Bu beni çok 
mutlu etti çünkü ben öldükten 
sonra bile bir gün biri oynayabilir. 
Ama ben bu dünyadan gitmeden 
Türk oyuncular tarafından 
o oyunun sahnelendiğini 
izleyebilirsem ne mutlu bana! 
Türk tiyatrosuna bir Japon oyunu 
kazandırmak benim için çok ayrı 
bir önem taşıyor, maddi olarak 
getirisi olan şeyler değil ama 
gelecekte var olacağını bilmek 
beni çok heyecanlandırıyor. 

Could you please tell us about 
your initiatives other than your 
acting career?
I have been translating modern 
Japanese theater plays into 
Turkish. One of them, Kulis, was 
approved the year before for 
addition to the repertoire of the 
State Theaters. That made me 
quite happy as it could be put 
on stage someday even after I 
pass away. Surely it would be a 
great bliss for me to see the play 
put on stage and performed by 
Turkish actors. It is of particular 
importance for me to introduce 
a Japanese play for the Turkish 
theater. That’s not something with 
a financial return but I get very 
much excited knowing that it will 
continue to exist in the future. 

Şu anda ilgilendiğiniz bir proje 
var mı?
Geçtiğimiz Mart ayında Andrew 
Levitas’ın yönettiği Minamata 
filminde oynadım. Başrolünde 
Johnny Depp yer alıyor, 2020 
başında tüm dünyada vizyona 

girecek. Türkiye’deki arkadaşlarım, 
menajerim, diğer tanıdıklarım 
kendi mutlulukları gibi sevindiler. 
Hollywood’da, Londra’da, 
Paris’te oynayan başarılı Japon 
oyuncular da vardı kadroda. Bana 
sorduklarında; Türkiye’den bir 
Japon oyuncu olarak, İstanbul’dan 
geldiğimi söyledim. Türkiye’yi 
temsil ediyor olmaktan gurur 
duydum.

Is there any project you are 
currently involved in?
Last March, I played in the movie 
Minamata directed by Andrew 
Levitas.  Johnny Depp plays the 
leading role. It is going to be 
released worldwide in early 2020. 
My friends in Turkey, my manager 
and other people in my circle are 
delighted as if it was their own. 
The cast includes accomplished 
Japanese actors from Hollywood, 
London and Paris. When they 
asked me about it, I said I am a 
Japanese actor from Istanbul.  I 
was proud of representing Turkey.
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Gittiğiniz yerlerden Kartpostal 
gönderiyor musunuz?
Evet, çok seviyorum kartpostal 
göndermeyi. Japonya, kâğıt 
kültürüne çok önem veren bir 
ülke. Hatta Japonya’ya her 
gidişimde ya da farklı bir ülkeye 
seyahat amaçlı gittiğimde kartları 
özenle seçerek sevdiklerime 
gönderiyorum. Herkesin iletişimi 
online platformlardan yaptığı bu 
dönemde kartpostal göndermek, 
özenle onları seçmek çok mutlu 
ediyor beni.  PTT’nin özel 
günlerde ücretsiz olarak dağıttığı 
kartpostalları var, onları çok 
kullanıyorum. Japonya’ya sık sık 
kargo gönderdiğim için PTT’ye 
sürekli yolum düşüyor, bu yüzden 
her gittiğimde bakıyorum yeni 

kart var mı diye. Görünce de 
sevdiklerime kartpostal atmayı 
ihmal etmiyorum, bu kültürün 
kaybedilmemesi gerektiğini 
düşünüyorum. Hatta geçtiğimiz 
yıllarda Ertuğrul Fırkateyni 
için özel bir pul koleksiyonu 
çıkarılmıştı, Japonya manzaraları 
da vardı içinde. Değerlerimize 
sahip çıkan projelerin yapılıyor 
olması da gerçekten çok mutluluk 
veriyor.

Do you send any postcard from 
countries you travel to?
Yes, I love sending postcards. Japan 
attaches great importance to paper 
culture. In fact, whenever I go to 
Japan or travel to another country 
for fun, I always send a handpicked 

postcard to my loved ones. While 
all communications rely on digital 
platforms in today's world, it still 
makes me happy to send a well-
selected postcard.  The Turkish 
Post offers free postcards on special 
occasions. I use them often. Since I 
send parcels to Japan quite often, 
I always stop by a Turkish Post 
office. So, I check if there is any new 
postcard released whenever I go. 
I make sure I send a new postcard 
to my loved ones when I see one. 
In fact, a custom-made stamp 
collection was released a few years 
ago for the Frigate Ertuğrul. There 
were scenes from Japan. It is such 
a pleasure to see that there are 
projects to safeguard our values.
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DÜNYA PİYASASINDA
BÜYÜK ORTAKLIK: 
TRANSATLANTİK

A MAJOR PARTNERSHIP IN THE GLOBAL MARKET: TRANSATLANTIC

13 Şubat 2013 günü, dönemin ABD 
Başkanı Barack Obama ve yine 
dönemin AB Komisyon Başkanı 
Jose Manuel Barroso, ABD ve AB 
arasında kurulacak kapsamlı bir 
yatırım ortaklığına dair aldıkları 
kararı dünya kamuoyuna duyurdu. 
Tam adıyla Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Antlaşması olarak bilinen 
bu ortaklığa dair müzakerelerde 
gizlilik kararı bulunsa da ortaklığın 
hangi alanlarda olacağına ilişkin 
başlıklar basına sızmış durumda. 
Bu bilgilere göre taraflar arasında 
görüşülen başlıca konular; ticari 

düzenlemeler, gümrük duvarlarının 
kaldırılması, hayvan ve bitki 
sağlığı, gıda güvenliği standartları, 
üçüncü ülkelere karşı dayanışma, 
hizmet ticareti, kamu ihalelerinde 
şeffaflık ve yatırımların serbestliği 
olarak biliniyor. Başlıkların 
içerikleri incelendiğinde ise bu 
antlaşmanın yalnızca iki tarafı 
ilgilendirmeyeceği, bütün dünya 
ekonomisini kökten sarsacağı 
açıkça görülüyor. Peki, tarafları 
böyle kapsamlı bir antlaşma 
yapmaya iten sebepler neler?

On 13th of February, 2013, then-US 
President Barack Obama and then-
President of the EU Commission 
José Manuel Barroso announced 
for the whole world the decision 
to form a far-reaching investment 
partnership between the US and the 
EU. While the sides agreed on the 
confidentiality of the deal during 
negotiations over the partnership 
known as Transatlantic Trade 
and Investment Partnership, the 
topics of cooperation have been 
leaked to the press. Reportedly, 
the main topics that the sides 

discussed are trade reforms, lifting 
customs barriers, animal welfare 
and phytosanitary, food safety 
standards, solidarity against 
third countries, trade in services, 
transparency in public contracts, 
and freedom in investments. It is 
evident from their content that the 
deal will not only concern both sides 
but also shake the whole global 
economy to its foundations. So, 
what has driven the sides to strike 
such a far-reaching deal?

Dünya ekonomisinin ekseninin 
kuzeyden güneye, batıdan doğuya 
kaymaya başlamasıyla kapitalist 
ekonomilerin dışında küresel 
ekonomide başka ülkelerin de söz 
sahibi olmaya başladığı bir döneme 
girdik. Tayvan, Hindistan, Singapur, 
Güney Kore gibi Asya’da yükselen 
ekonomiler ve Çin gibi büyük 
bir gücün gün geçtikçe dünya 
ekonomisinin yönlendirilmesinde 
söz sahibi olması, bu döneme kadar 
ekonominin merkez konumunda 
bulunan ülkeleri tedirgin etmeye 
yetiyor. Çin ve Rusya arasında hız 
kazanan yakınlık, Pekin ve Moskova 
arasındaki ziyaretlerin sıklaşmış 
olması ve bu ziyaretlerde imzalanan 
büyük ölçekli enerji anlaşmaları 
da Batı’yı endişelendiren diğer 
unsurlar arasında. Çin’in, Rusya’nın 
en büyük ticari ortağı olması ve 10 
yıllık amaçları içinde aralarındaki 
ticaret hacminin 200 milyar dolara 
kadar çıkmasının hedeflenmesi 
de bir diğer sebep. Çünkü Çin ve 
Rusya’nın planlarının uygulanması, 
küresel ekonomik merkezle 
birlikte gücün de Asya kıtasına 
hızla kayması anlamına geliyor. Bu 
durumdan tedirgin olan ülkelerin 
başında ABD ve AB ülkeleri 
gelmekte. Dünya ticaretinin 
yaklaşık üçte birinin sahibi olan 
bu iki aktör, kendi hakimiyet 

alanlarını korumayı hedefleyerek 
ekonomik gücün Asya kıtasına 
kaymasını engellemeyi amaçlayan 
bir dayanışma yoluna gidiyor. Peki, 
bu antlaşma küresel ekonomideki 
dengeleri ne ölçüde değiştirecek?
Anlaşmanın maddeleri göz önüne 
alındığında, dünya ticaretinin üçte 
birinin serbestleşeceği görülüyor. 
Dolayısıyla bu ortaklık, çok 
büyük iş üretme ve iki pazarın da 
büyümesini hızlandırma gücüne 
sahip. Konu hakkında yapılan 
kapsamlı araştırmaların sonucunda, 
anlaşmanın 2027 yılına kadar 
Avrupa ekonomisini 120 milyar 
Euro, ABD ekonomisini ise 100 
milyar Euro büyütmesi bekleniyor. 
Bu iki ekonomiye böylesine 
büyük katkılar sağlayacak olan bu 
ortaklığın, kuşkusuz diğer ülkelere 
de çeşitli etkileri olacak. Öncelikle, 
anlaşmanın öngörüldüğü gibi derin 
olması halinde hem AB hem de 
ABD pazarında üçüncü ülkelerin 
rekabeti zorlaşacak. AB ve ABD’nin 
bu ülkelerin pazara girişlerine 
ve istihdamlarına yapacağı 
etkilerin artması, üçüncü ülke 
ihracatçılarının ABD pazarındaki 
yerlerini Avrupalı rakiplerine, 
Avrupa pazarındaki konumlarını 
ise ABD’li rakiplerine kaptıracakları 
anlamına geliyor. Yine anlaşma 
sonucunda Çin, Hindistan, Brezilya, 
Türkiye, Avustralya, Rusya, Meksika 
ve Japonya gibi ülkelerde pazar 
kaybı yaşanması, dolayısıyla da 
refahın gerilemesi bekleniyor.
  
With the axis of the global economy 
shifting from north to south 
and west to east, we have been 
introduced to a new era where 
countries other than those with 
economies based on capitalism 
have a say now. The emerging 
Asian economies such as Taiwan, 
India, Singapore and South Korea, 

and the major force of China now 
play a larger role than ever in 
the global economy, and unsettle 
the countries that had been the 
epicenters of the global economy. 
China's ever-growing convergence 
with Russia, more frequent visit 
paid between Beijing and Moscow, 
and large-scale energy deals on 
such occasions are other factors 
that concern the West. Another 
factor is that China is Russia's top 
trade partner, and they intend to 
make sure the trade volume rises 
to USD 200 billion as a part of 
a 10-year goal. This is because 
putting plans of China and Russia 
into practice means a rapid shift 
in the epicenters of the global 
economy toward Asia. The US 
and EU countries are concerned 
the most. Making up nearly one 
third of the global trade, the two 
actors pursue a goal to safeguard 
their territories of dominance, and 
engage in collaborations intended 
to prevent the economic power from 
heading for the Asian continent. So, 
to what extent does the deal upset 
the balance in global economy? 
Given the terms of the deal, it seems 
that one third of the global trade is 
poised to be liberalized. That is why 
the partnership has the potential 
to create such a massive business 
and accelerate the growth of both 
markets. Based on a thorough 
review, the deal is estimated to 
scale up the EU economy by EUR 
12 billion and the US economy by 
EUR 100 billion by the end of 2027. 
Set to make great contributions to 
both economies, the partnership 
will definitely make a great deal 
of impact on other countries. First 
of all, third countries will struggle 
to stay competitive against the 
EU and the US if the deal is as 
extensive as it is estimated.  The 
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ever-expanding impact of EU and 
US on market penetration and 
employment in those countries will 
result in the replacement of third 
country exporters in US market 
by European competitors and in 
the European market by the US 
competitors. The deal is expected to 
cause China, India, Brazil, Turkey, 
Australia, Russia, Mexico and Japan 
to lose markets, and thus undermine 
the prosperity. 

TTIP Anlaşması’nın bizleri özellikle 
ilgilendiren kısmı ise ülkemizin bu 
ortaklıktan olumsuz etkilenecek 
olması. Türkiye bu ortaklığın 
dışında kalmak istemiyor, çünkü 
AB ile 1995’te imzalanan ve 1996’da 
yürürlüğe giren Gümrük Birliği 
Anlaşması dolayısıyla, AB’nin taraf 
olduğu her serbest ticaret antlaşması 
ülkemizi de doğrudan ilgilendiriyor. 
Türkiye de her AB üyesi ülke 
gibi anlaşma yapılan ülkelere 
gümrüklerini açıyor. Fakat bir AB 

üyesi olmadığı için, Türkiye’yle 
ayrıca bir anlaşma yapmamış olan 
ülkeler Türkiye’ye gümrüksüz 
mal sokabilirken, Türkiye’den 
ithal edeceği ürünler için 
gümrük tarifesini uygulayabiliyor. 
Dolayısıyla AB’nin ABD ile gümrük 
duvarlarını kaldırması, Türkiye’nin 
ABD pazarını kaybetmesi anlamına 
geliyor. Kısacası Türkiye’nin AB 
ile arasındaki Gümrük Birliği 
Anlaşması’nı askıya alma isteği, 
aslında ülkemiz menfaatleri 
açısından büyük önem taşıyor. 

Tüm dünya piyasasını ilgilendiren 
bu ortaklığın küresel ekonomideki 
dengeleri nasıl ve ne kadar 
değiştireceğini ilerleyen yıllarda 
daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz.

The particular reason why TTIP 
concerns Turkey is its adverse 
impact on the country. Turkey 
does not like being excluded from 
the partnership as any free trade 

agreement that the EU is part of 
has directly been of concern to 
Turkey since the ratification of the 
Customs Union Agreement in 1996. 
Turkey opens up customs to partner 
countries like EU members. However, 
countries with no additional deal 
with Turkey are allowed to export 
duty-free goods into Turkey as 
Turkey is not an EU member 
country while they can impose 
customs tariffs on goods imported 
from Turkey. That is why EU's 
elimination of customs barriers with 
the US means Turkey's loss of the US 
market. To sum up, Turkey's intention 
to suspend the Customs Union 
Agreement with the EU is of capital 
importance for Turkey's interests.

We will wait and see how and to 
what extent the partnership that 
concerns the whole global market 
upsets the global economy in years 
to come.



TÜRKİYE-SİNGAPUR 
DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİN
50. YIL DÖNÜMÜ
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi tarafından 9 Ağustos 
2019 tarihinde “Türkiye Singapur 
Diplomatik İlişkilerinin 50. Yıl 
Dönümü” özel gün zarfı tedavüle 
sunuldu. Ayrıca aynı tarihte PTT 
Pul Müzesi Anafartalar Mah. 
Atatürk Bul. No:13 Ulus/ANKARA 
adresinde mesai saatleri içerisinde 
“Türkiye-Singapur Diplomatik 
İlişkilerinin 50. Yıl Dönümü 
09.08.2019 ANKARA” ibareli özel 
gün zarfına ait özel tarih damgası 
kullandırıldı. Konuya ilişkin özel 
gün zarfları 3,50 TL bedelle www.
filateli.gov.tr adresinde, filateli cep 
uygulamasında ve abone sayısı 
kadar PTT işyerlerinde satışa 
sunuldu. 

50TH ANNIVERSARY OF 
TURKISH-SINGAPOREAN 
DIPLOMATIC RELATIONS
The Post and Telegraph Corporation 
released a special-occasion cover 
under the theme of "the 50th 
Anniversary of Turkish-Singaporean 
Diplomatic Relations" on August 
9, 2019. In addition, the special-
occasion cover that bears the 
date of the event and reads "50th 
Anniversary of Turkish-Singaporean 
Diplomatic Relations, 8/9/2019 
ANKARA)" was made available 
during office hours at the Turkish 
Post's Stamp Museum located at 
Anafartalar Mah. Atatürk Blv. No: 
13 Ulus/ANKARA. Released on the 
same day, custom-made covers were 
put up for sale for TRY 3.50 on www.
filateli.gov.tr, the philately mobile 
application and at PTT offices.

TELSİZ TELGRAF 
İSTASYONU’NUN 113. AÇILIŞ 
YIL DÖNÜMÜ PUL SERGİSİ
Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi (PTT AŞ), 31 
Ağustos-01 Eylül 2019 tarihleri 
arasında “Patara Antik Kenti, 
Antik Meclis Binası, Kuzey 
Odası Patara/Kaş/ANTALYA” 
adresinde “30 Ağustos Zafer 
Bayramı Pul Sergisi” düzenledi.
 “Telsiz Telgraf İstasyonu’nun 
113. Açılış Yıldönümü Pul Sergisi 
31.08-01.09.2019 ANTALYA” 
ibareli özel tarih damgasının 
kullanıldığı sergi alanında, 
sergiye özel üretilen özel tarih 
damgalı zarflar 3,00 TL bedelle 
filateli standında, PTT’ye ait 
www.filateli.gov.tr web adresinde 
ve filateli cep uygulamasında 
satışa sunuldu.

STAMP EXHIBITION FOR 
THE 113TH INAUGURAL 
ANNIVERSARY OF THE RADIO 
TELEGRAPH STATION
The Post and Telegraph 
Corporation (PTT Corp.) held a 
"Stamp Exhibition on August 30 
Victory Day" in the North Hall of 
the Ancient Assembly Premises 
of the Ancient City of Patara in 
Kaş, Antalya" on August 31 to 
September 1, 2019. A custom-made 
envelope that bears the date and 
reads "Stamp Exhibition for the 
113th Inaugural Anniversary of 
Radio Telegraph Station, 8/31 - 
9/1/2019, ANTALYA" was made 
available for TRY 3 at the philately 
booth, on the Turkish Post-affiliated 
website www.filateli.gov.tr, and on 
the philately mobile application.
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PTTKART SAHİPLERİ İÇİN 
AVANTAJLI KAMPANYALAR
179 yıldır kaliteli ve güvenilir 
bir anlayışla hizmet veren PTT 
AŞ, müşteri memnuniyetini ön 
planda tutan kampanyalarıyla 
üyelerine birçok avantaj 
sunmaya devam ediyor. 
Vatandaşların hayatını 
kolaylaştırmak adına 
çalışmalarını sürdüren PTT, 
PttKart müşterilerine özel 
yeni bir kampanya başlattı. Bu 
kapsamda, Demirören Holding 
markası olan D-Smart Pay TV 
abonelik paketlerinde PttKart 
sahipleri için 24 ay taahhütlü 
olması kaydıyla perakende satış 
fiyatı üzerinden %50’ye yakın 
indirim uygulanacak.
PttKart üyelerine özel 
kampanya kapsamında 
uygulanacak indirim ile Hoş 
Geldin Paketi 20 TL, Aile 
Spor Paketi 30 TL, Film TV 
Paketi 39 TL ve Mega Paket 
49 TL’den satışa çıkıyor. 
Tarifelere ek olarak ayrıca 
belgesel&eğlence paketleri, 
kurulum ve aktivasyon da 
PttKart müşterilerine hediye 
edilecek. 
Kampanyadan faydalanmak 
isteyenler 0850 266 00 
00 numaralı D-Smart 
Çağrı Merkezi ’ni arayarak 
PttKart numarası ile 
abonelik başlatabilecek. 
Kampanyanın Pul Müze Kafe 
ve PTT Ahlatlıbel tesislerinde 
yapılacak harcamalarının %5’i 
PttKartlara geri yüklenecek. 
Birbirinden lezzetli yemekleri 
tadacak PttKart sahibi 
ziyaretçiler, kaliteli yemeği 
indirimli yemenin keyfini 
çıkaracak. İlerleyen dönemlerde 
başvurular PTT iş yerlerinden 
de yapılabilecek.

ADVANTAGEOUS OFFERS 
FOR PTTCARD HOLDERS
Providing services in line with 
a high-quality and reliable 
concept for 179 years now, PTT 
Corp. continues to offer a myriad 
of advantages for customers 
through special offers that place 
customer satisfaction before 
anything else. With efforts to 
make things easier for people, 
PTT Corp. has introduced a new 
special offer for PttCard holders. 
For any subscription deals of 
D-Smart Pay TV, which is an 
offshoot of Demirören Holding, 
PTTCard holders will now enjoy 
a discount for up to nearly 50% 
based on retail prices provided 
that they subscribe to a deal with 
a 24-month commitment.

As a part of the offer, PttCard 
holders will enjoy a discount, 
and thus subscribe to the 

Welcome Deal for TRY 20, the 
Family Sports Deal for TRY 30, 
the Movie TV Deal for TRY 39, 
and the Mega Deal for TRY 49. 
In addition, documentary and 
entertainment deals, installation 
and activation services are given 
away for PttCard holders. 
Those interested in the offer 
are free to call 850 266 00 00 
for D-Smart Call Center to have 
their subscription activated via 
their PTTCard number. 5% of 
any expense made for the offer 
at the Stamp Museum's Cafe 
and the Turkish Post's premises 
in Ahlatlıbel is to be refunded 
to PttCards. With a chance to 
revel in delicious foods, PttCard-
holding visitors will get to enjoy 
high-quality dishes at a discount. 
At a later stage, applications 
can be lodged at the Turkish Post 
offices as a part of the offer.



KARGOLARI 217 NOKTADA 
AKILLI CİHAZLAR TESLİM 
EDİYOR
Türk mühendislerin ve üretcilerin 
iş birliği ile hayata geçirilen 
yerli ve milli PTT Kargomat 7/24 
sayesinde vatandaşlar, 7 gün 24 
saat kargolarını teslim alabiliyor. 
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve 
Antalya’da 217 noktada hizmete 
sunulan PTT Kargomat 7/24’lerin 
sayısının yılsonuna kadar 405’e 
çıkarılması hedefleniyor.
Türk mühendis ve üreticileriyle 
iş birliği içinde üretilen ve PTT 
tarafından hizmete sunulan 
PTT Kargomat 7/24 ile kargo 
teslimatındaki alıcı kaynaklı 
sorunların ortadan kaldırılması 
öngörülüyor.
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa 
ve Antalya’da 217 noktada 
hizmete sunulan Kargomat 
sayısının yılsonuna kadar 
405’e çıkarılması planlanıyor. 
Hayatı kolaylaştırmayı ve dünya 
standartlarında hizmet vermeyi 
amaçlayan PTT’nin, ilk olarak 
Ankara’da hizmete sunduğu 
PTT Kargomat 7/24 cihazları 
şu anda İstanbul, İzmir, Bursa 
ve Antalya’da da vatandaşların 
hizmetine sunuldu.
Kargo ücreti dışında ekstra 
herhangi bir ücret ödenmeden 

hizmet alınan PTT Kargomatlar, 
hükümetin “millileştirme 
ve yerlileştirme” politikası 
çerçevesinde hayata geçirildi. 

PARCELS DELIVERED BY 
SMART DEVICES IN 217 
LOCATIONS
People are now free to take 
delivery of their parcel for 24/7 at 
domestically-made PTT Kargomat 
24/7 kiosks as a part of the 
cooperation between the Turkish 
Post and Turkish engineers & 
manufacturers. The number of PTT 
Kargomat 24/7 kiosks is intended 
to rise to 405 by the end of the 
year while they currently operate 
in 217 locations based in Ankara, 
İstanbul, İzmir, Bursa and Antalya.
Manufactured in cooperation 
with Turkish engineers and 
manufacturers, and launched by 
the Turkish Post, PTT Kargomat 
24/7 kiosks are poised to eliminate 
any recipient-driven problems 
in parcel delivery. The number 
of PTT Kargomat 24/7 kiosks is 
intended to rise to 405 by the end 
of the year while they currently 
operate in 217 locations based in 
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa and 
Antalya Initially introduced in 
Ankara by the Turkish Post with 
a view to making things easier 

and providing services in line with 
global standards, PTT Kargomat 
24/7 kiosks also operate in 
Istanbul, Izmir, Bursa and Antalya.
PTT Kargomat kiosks, for which 
one does not have to pay any 
access fee except for the parcel, 
were introduced as a part of the 
government's policy focused on 
what is "national and domestic." 

PTT POS İLE KÂRLI 
ALIŞVERİŞ
Büyük ve küçük ölçekli 
işletmelerde her geçen gün 
yaygınlaşan PTT POS, son olarak 
düzenlediği Kârlı POS tarifeleri 
ile müşterilerine özel fırsatlar 
sunuyor. 179 yıllık tecrübesiyle 
geleneklerinden kopmadan 
geleceğin dünyasında söz sahibi 
olma yolunda ilerleyen Posta 
ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT AŞ), müşterilerin 
değişen ihtiyaçlarına yönelik 
hizmetler sunarken, teknolojik 
gelişmelere uygun hızlı ve 
doğru çözümler üretiyor. Dünya 
markası olmayı hedefleyen ve 
bu kapsamda dijital dönüşümün 
en yoğun şekilde yaşandığı 
PTT, PTT POS uygulaması ile 
müşterilerine yenilikçi hizmetler 
vermeye devam ediyor. PTT POS 
uygulaması Pttkart, diğer banka 
ve kredi kartları ile ödeme imkanı 
sunarken, müşteriler Kârlı POS 
tarifelerinden aylık ortalama işyeri 
cirosuna uygun olanı seçebiliyor. 

SHOPPING BY AFFORDABLE 
PTT POS
Gaining popularity by the day 
among large and small sized 
enterprises, PTT POS now offers 
special offers for customers as 
a part of latest affordable POS 
deals. Making headway to have 
its presence felt in the future 

without severing ties with its 
traditions, the Post and Telegraph 
Corporation (PTT Corp.), which 
is equipped with a 179-year 
background, provides customers 
with services to meet their ever-
changing needs, and offers quick 
and unerring solutions in line 
with technological developments. 
Aspiring to grow into a globally-
renowned corporation and thus 
taking firm steps for digitalization, 
the Turkish Post continues to 
render innovative services for 
customers through PTT POS. PTT 
POS enables Pttcard holders, and 
debit & credit card holders of other 
banks to make payments, and 
make a choice among affordable 
POS deals in accordance with 
their monthly business turnover. 

AYRICALIKLARLA TANIŞIN
Türkiye’de alışverişlerde nakit 
kullanımına alternatif olarak kredi 
kartı, banka kartı ve ön ödemeli 
kartlar ile işletmelerin ödeme 
kabulünü sağlamak, kayıt dışı 
ekonomiyi kayıtlı hale getirmek, 
müşterilerin sosyal yardım, emekli 
maaş ve kurum ödemeleri gibi 
nakit çekim ve kabul noktalarını 
ülkemizin en ücra köşelerinde 
dahi erişilebilir hale getirmek 
amacıyla hayata geçirilen PTT 
POS projesi, hem müşterilere 

hem de işletmelere ayrıcalıklar 
sunuyor. PTT Kârlı POS tarifesi ile 
işletmelerden hesap işletim ücreti 
alınmazken, işletmenin parası 
blokede bekletilmeden ertesi gün 
hesaba kesinti olmadan geçiyor. 

ENJOY PRIVILEGES
PTT POS offers privileges for 
both individual customers and 
businesses as it has been launched 
as an alternative option for 
shopping by cash in Turkey in an 
effort to have businesses agree 
to payments by debit cards and 
pre-paid cards, make informal 
economy formal, and make sure 
that cash withdrawal and service 
points are within reach across the 
country for social welfare, pension 
and utility payments of customers. 
Businesses are not asked to pay 
any account maintenance fee 
as a part of PTT Affordable POS 
deals, and payments are deposited 
into their account the very next 
day without any standby and 
brokerage fee. 

PTT POS HİZMETİ 
PTT POS (Point of Sales) Üye 
İşyeri Altyapısı’na Türkiye’de ve 
dünyada en yaygın kullanılan 
Visa, Mastercard ve Troy gibi 
kuruluşlar entegre edildi. 
Ağustos 2018 tarihinden bu 

yana devam eden çalışmalar 
kapsamında, Yazar Kasa 
POS’lara yönelik PTT POS 
bankacılık uygulamalarının 
geliştirilmesi tamamlanarak, üye 
iş yerlerine konumlandırılmaları 
başladı.  PTT POS Üye İş 
Yerleri Projesi PTT AŞ’nin bir 
tahsilat kanalı haline getirerek 
vatandaşlara herhangi bir 
banka veya PTT iş yerine 
gitmeden hemen yanı başındaki 
en küçük esnaftan, çok katlı 
mağaza zincirlerinde fatura 
ödemeleri, vergi tahsilatları, 
HGS yükleme ve ilerleyen 
süreçte para transferine kadar 
birçok hizmeti yerinde ve anında 
almalarını sağlıyor.

PTT POS SERVICE
The affiliated-business 
infrastructure of PTT POS (Point 
of Sales) is now integrated with 
Visa, Mastercard and Troy, 
which are widely acknowledged 
in Turkey and around the 
globe. As a part of the efforts 
exerted since August 2018, 
developments for PTT POS 
banking transactions with focus 
on Cash Register POS are now 
completed, with services made 
recently available for affiliated 
businesses.  PTT POS Affiliated-
Business Project serves as a 
collection instrument of PTT 
Corp., and allows people to 
enjoy many services including 
payment of bills, taxes, topping 
up for HGS (transit toll) and 
wiring money at any affiliated 
nearby shops and multi-storey 
shopping mall chains without 
having to physically go to a bank 
or Turkish Post office.
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PTT AŞ VE İSTANBUL 
TİCARET ODASI ARASINDA 
İŞBIRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdür Kenan Bozgeyik 
ve beraberindeki Heyet İstanbul 
Ticaret Odası Başkanı Şekip 
Avdagiç’e ziyarette bulundu. 
İki kurumun ortak çalışma 
alanları başta olmak üzere 
birçok konu istişare edildi. 
Kurumlar arası iş birliğini 
güçlendirmek,  iş insanları ve 
esnafa katkı sağlamaya yönelik 
projeler geliştirmek kapsamında 
görüşmeler sürecek.

TALKS FOR COOPERATIONS 
BETWEEN PTT CORP. AND 
ISTANBUL CHAMBER OF 
COMMERCE
The Chairman of the Board and 
Director General of PTT Corp. 
Kenan Bozgeyik and his delegation 

paid a visit to Şekip Avdagiç, the 
President of Istanbul Chamber 
of Commerce. The parties held 
consultations over many subject 
matters including common 
operations for both organizations.  
The talks are going to be in progress 
as a part of devising projects to 
consolidate the interorganizational 
cooperation, and contribute to 
operations of businesspersons and 
shopkeepers.

İKİNCİ EL ARAÇTA 
KİLOMETREYİ 1,5 MİLYON 
KİŞİ SORGULADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Karayolu Düzenleme Genel 
Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında 
imzalanan “Bilgi Paylaşımı 
Esaslarının Düzenlenmesine 
Dair Protokol” ile ikinci 
el araçların satışında sık 
rastlanılan kilometre sıfırlanması 

konusundaki mağduriyet 
engellendi.

Protokol kapsamında PTT’nin 
HGS ve PTTBank mobil 
uygulamaları aracılığıyla ikinci el 
araçların kilometre ve muayene 
bilgilerinin anında öğrenilmesini 
sağlayan bu hizmeti, bugüne 
kadar 1,5 milyon kişi kullandı. 
İkinci el araç alacak vatandaşlar, 
kilometre ve araç muayene 
bilgilerine, PTTBank müşterileri 
PTTBank internet bankacılığıyla, 
PTTBank müşterisi olmayanlar 
ise üyelik zorunluluğu olmadan 
“www.epttavm.com” e-ticaret 
platformu ve “HGS - Online 
Bakiye Yükle” mobil uygulaması 
aracılığıyla ulaşabiliyor.

1.5 MILLION QUERIES FOR 
MILEAGE OF USED CARS
The Protocol on Procedures of 
Information Exchange signed 
by and between the Directorate 
General of Road Transport 
Regulation, and PTT Corp. has 
prevented people from being 
deceived about mileage reset 
during the sales of used cars.

As a part of the protocol, 1.5 million 
people have made use of the service 
that enables one to make inquiries 
about mileage and inspection 
detail of any used cars on the 
Turkish Post's mobile applications 
such as HGS (transit toll top-up) 
and PTTBank. 
Prior to the purchase of any used 
cars, PTTBank customers have 
access to mileage and vehicle 
inspection detail through PTTBank 
internet banking service while non-
PTTBank customers enjoy access 
via the e-trade platform "www.
epttavm.com" without having to 
be a member, and on the mobile 
application "HGS - Online Top-Up".

MOBİL PTT’DE  5 MİLYON 
İŞLEM GERÇEKLEŞTİ
Hiçbir bankanın olmadığı 1311 
yerleşim yerinde sadece PTT 
ve hiçbir ATM’nin olmadığı 
91 yerleşim yerinde hizmete 
sunulan PTT Mobil araçlarıyla 
bugüne kadar yaklaşık 5 milyon 
işlem yapıldı.

PTT AŞ’nin yeniden yapılanması 
ve dönüşüm politikasının 
bir gereği olarak “PTT Her 
Yerde” sloganından hareketle 
müşterilerin hizmetlerimize 
olan taleplerinin yerinde 
karşılanması, hizmetlerin 
etkin ve hızlı bir şekilde 
sunulabilmesi amacıyla PTT 
şubelerinin olmadığı yerlerde 
kullanılmak üzere Mobil PTT 
uygulaması ilk olarak 2016’da 
başlatıldı. 

Deprem, sel gibi doğal afet 
durumları ile fuar, açılış, ulusal 
ve/veya uluslararası gösteri 
ve toplantılarda acil ihtiyaç 
duyulan yerlerde de kullanılan 
söz konusu uygulama 
kapsamında 158 Mobil PTT 
aracı tahsisi yapıldı.

Bu araçlardan 55 büyük tip 
mobillerin tamamında,103 
küçük tip aracın ise 101’inde 
bulunan ATM cihazı üzerinden 
bankacılık hizmeti veriliyor.

Yeni kamu yönetimi anlayışı 
olan hizmeti vatandaşın 
ayağına götürme konseptinin 
önemli bir unsurunu oluşturan 
bu uygulamayla bugüne kadar 
yapılan işlem sayısı yaklaşık 
5 milyon oldu. PTT mobil 
araçlarıyla en fazla yapılan 
işlem ise 4 milyon 4 bin ile 
bankacılık oldu.

5 MILLION TRANSACTIONS 
ON MOBILE TURKISH POST
Nearly 5 million transactions have 
been made through PTT Mobile 
vehicles offered by PTT Corp. in 
1311 settlements where there is no 
Turkish Post or bank office and in 
91 locations with no ATM at all.

The Mobile PTT was primarily 
introduced in 2016 in locations 
with no Turkish Post office in 
an effort to meet the needs of 
customers on site and offer 
effective and prompt services as 
a part of a reorganization and 
transformation policy adopted 
by PTT Corp. under the theme of 
"Turkish Post All over Turkey". 

158 Mobile PTT (Turkish Post) 
vehicles are now made available 
in locations where service are 
urgently needed including 
for natural disasters such as 
earthquake and flood, and for 
domestic and/or international 
shows and conventions including 
fairs and inauguration ceremonies.

Of them, all of 55 large-sized mobile 
vehicles and 101 out of 103 small-
sized vehicles are equipped with an 
ATM to offer banking services.

As a part of the initiative that 
constitutes a major element 
of bringing service to people's 
doorstep, which is a new public 
administration concept, the 
number of transactions has hit 
nearly 5 million. Amounting to 
4.004.000, banking transactions 
rank atop among others made 
through PTT mobile vehicles.

PTT AŞ TÜRKİYE’NİN HER 
YERİNDE
Türkiye’nin en köklü 
kuruluşlarından biri olan PTT 
AŞ, hizmet ağını genişletmeye 
hız kesmeden devam ediyor. 
Antalya, Çanakkale, Muğla, 
Ankara ve Karabük PTT 
Başmüdürlükleri bünyesinde 
yeni iş yerleri Eylül ayında 
hizmete açıldı. 

PTT CORP. ALL OVER TURKEY
PTT Corp.one of the long-
established organizations in 
Turkey, is going at full speed 
to expand its service network. 
New offices were launched in 
September, operating within 
the body of the Turkish Post's 
directorates general based in 
Antalya, Çanakkale, Muğla, 
Ankara and Karabük.

Bizden Haberler
News From Us
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60 METREKARE ATÖLYEDEN
ULUSLARARASI FABRİKAYA:
EMEL AKSOY GÜNDEMİR
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FROM A 60-M2 WORKSHOP TO 
AN INTERNATIONAL FACTORY:
EMEL AKSOY GÜNDEMİR

Denizcilik yüzyıllardır erkeklikle özdeşleştirilmiş bir meslek. Hafta sonları sahil şeridinde 
yahut balıkçı kasabalarında dolaşırken oltasını denize salmış bekleyen, yırtılmış ağlarını tamir 
etmeye çalışan bir kadın görmek maalesef çok zor. Peki bu, kadın denizcilerin ve ağ ustalarının 
olmadığı anlamına gelir mi? Sorunun cevabı için rotamızı Ege kıyılarına çeviriyoruz: 1994 yılında 
denizleri koruma ve araştırma amacıyla kurulan Sualtı Araştırmaları Derneği’nin gerçekleştirdiği 
“Egeli Kadın Balıkçıları Destekleme Projesi”yle hem ulusal hem de uluslararası camiada kadın 
balıkçılarımız dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu projeyle Muğla’dan tutun da İzmir ve 
Çanakkale’ye, hatta Tekirdağ kıyılarına kadar birçok kadın denizcinin varlığından haberdar olduk. 

Maritime is a profession that has been associated with masculinity for centuries. Unfortunately, 
it is rare to see a woman casting a fishing line into the sea or repairing some torn nets as you 
walk in a fishing coastal town on a weekend. So, does this mean that there is no female sailor or 
any woman dealing with fishing nets? For the answer, we head for Aegean coasts. Fisher women 
managed to draw attention on both domestic and global scale as a part of the "Project to Promote 
Aegean Fisher Women" run by the Underground Research Society founded in 1994 for conservation 
and exploration of seas. The project has made it known that there are a myriad of female mariners 
in various town ranging from Muğla, İzmir and Çanakkale to the coasts in Tekirdağ.
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Denizcilik mesleği elbette belli 
başlı teçhizatı zorunlu kılıyor. 
Tekneler, ağlar, oltalar… Dolayısıyla 
denizci demek, bu teçhizatın yapım 
ve tamirinden de anlayan kişi 
demek oluyor. Sözün burasında, 
balıkçılarıyla meşhur Norveç’te bile 
bulunmayan kadın ağ ustalarımızdan 
bahsetmenin tam sırası: İzmir’in 
Torbalı ilçesinde yaşamını sürdüren 
Emel Aksoy Gündemir, bundan tam 
23 yıl önce kurmuş olduğu atölyesini 
giderek büyütmüş ve bugün 23’ü 
kadın olmak üzere toplam 45 kişinin 
istihdamını sağlıyor. İlgili kurumlarla 
ortak çalışma yürüterek işbaşı eğitim 
programıyla çoğunluğu kadınlardan 
oluşan 25 kursiyere de meslek eğitimi 
veriyor.

Maritime profession calls for 
certain equipment. Boats, nets 
and fishing rods. So, a mariner is 
supposed to be knowledgeable 
with how to make and repair such 
equipment. It is time we covered 
our dexterous fishing net women 
whom one cannot possibly find in 
Norway known for fishers. Residing 
in the town of Torbalı, Izmir, Emel 
Aksoy Gündemir has expanded her 
workshop established 23 years ago, 
and employed a total of 45 people 
including 23 women. She also 
provides 25 trainees most of whom 
are women with occupational 
training as a part of on-the-job 
courses in cooperation with 
relevant agencies.
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Ağ örmeyi ortaokul yıllarında 
babasından öğrendiğini 
söyleyen Emel Aksoy Gündemir, 
“Babam balıkçı olduğu için 
çocukluğumda ağlarla hep 
haşır neşirdim. Evde ağ örerdik, 
su ürünleri yetiştiriciliğinin 
Türkiye'ye gelmesiyle birlikte 
balık çiftliklerine hizmet vermeye 
başladık. İlk üç balık çiftliğinden 
birini eniştem kurmuştu. Biz de 
annemle birlikte evde ağ dikmeye 
başladık. Ben alaylı başladım, 
sonra üniversitede okudum. İşler 
artınca evdeki üretim yetmemeye 
başladı. Komşularımızı, kuzenleri 
yardıma çağırıyorduk ama 
yetiştiremiyorduk.” diyor. Balık 
ağı örmeye ilk olarak evinin 

terasında başlayan Gündemir, 
Ege Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesinden mezun olduktan 
sonra sınıf arkadaşı Turgay 
Gündemir ile hayatını birleştirmiş. 
Şimdi eşiyle birlikte hem yurt içine 
hem de yurt dışına satış yapıyor. 
İlk atölyelerini Narlıdere’de 
66 metrekare bir mekânda 
açtıklarını anlatan Emel Hanım, 
ağları dikmek için Japonya’dan 
getirtilen overlok makinelerini 
özel aparatlar yardımıyla ağ dikme 
makinesine dönüştürdüklerini 
söylüyor. “66 metrekarelik 
bir atölyede başladığımız iş, 
zamanla Güzelbahçe'deki 1500 
metrekarelik fabrikaya taşındı. 
Şimdi ise firmamız Ayrancılar'daki 

2 dönümü kapalı 6 dönümü açık 
alan olmak üzere toplam 8 dönüm 
alan üzerinde Türkiye'nin en 
büyük ve en modern tesisi olma 
özelliği taşıyor. Milas'taki başka bir 
fabrikaya ortak olduk. Norveçliler 
bizi izlediler. İş ahlakımızı ve 
yapabileceklerimizi görünce bize 
bir teklif yaptılar. 2011 yılında 
%50 ortaklıkla bir anonim şirkete 
dönüştük. Yılda ortalama 2 bin 
tane ağ geliyor. 100-150 ton ağ 
işleyebiliyoruz. Ağ yıkama, tamir, 
bakım, boyama yapıyoruz. Ömrü 
bitmiş ağları, çevreyi kirletmemesi 
için temizleyip ayıklayarak 
yurt dışına, geri dönüşüme 
gönderiyoruz."
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Taught by her father to make a net 
when she was a secondary school 
student, Emel Aksoy Gündemir 
says: "I would always tinker with 
fishing nets when I was a child since 
my father was a fisherman. We used 
to make nets at home, and serve 
for fish farms upon the advent of 
aquaculture in Turkey. It was my 
brother-in-law who set up the first 
three fish farms. So, I started making 
nets at home along with mom. I 
was self-educated and then I went 
to college. As our business volume 
rose, production at home failed to 
suffice. We would ask neighbors 
and cousins for help but still come 
short." Originally taking up making 
fishing nets on the rooftop of her 
house, Gündemir tied the knot with 
her classmate Turgay Gündemir 
upon graduation from the Faculty 
of Aquaculture, Ege University. She 
now makes sales for domestic and 
international markets in company 
with her husband. Citing the 
establishment of their first workshop 
on a space of 66 square meters, 

Gündemir notes that they have 
turned overlock machines imported 
from Japan into net-making 
machines by means of custom-
made apparatus. "The business 
we launched in a 66 square-meter 
workshop has been moved into a 
1500 square-meter factory located 
in Güzelbahçe. Our company is now 
equipped with the largest state-of-
the-art facility in Turkey, situated in 
the district of Ayrancılar on a land 
of 8 decare including 2 decare of 
indoors and 6 decare of outdoors. 
We became partners with a factory 
based in Milas. The Norwegians 
kept an eye on us. They made a 
proposal after they saw our work 
ethic and potential. In 2011, we 
turned into incorporated company 
with 50% partnership. We import 
2000 nets on average per year. We 
can make 100 to 150 tons of nets. 
We offer net washing, repairing and 
dyeing services. We clean up and 
sort out scrapped nets to avoid any 
environmental pollution, and handle 
them to be sent abroad for recycling."

Emel Hanım erkek egemen 
sektörlerde kadınların kendilerini 
kabul ettirmelerinin ne denli zor 
olduğunu bizzat deneyimlemiş 
biri olarak kadın istihdamına 
önem verdiğini de belirtiyor. Bu 
işe başladığında kendisine karşı 
bakışların hep önyargılı olduğunu 
ifade eden Gündemir; ticaretle 
uğraşmaya başladığında 20’li 
yaşlarındayken, muhataplarının 
50’li yaşlarda çiftlik sahipleri 
olduğunu bilhassa vurgulayarak 
üstesinden geldiği zorlukları ve 
önyargıları anlatıyor. Bunlardan 
dem vururken önyargıların 
karşısında olduğunu özellikle 
belirten Emel Hanım, mülteci 
sorunu için de kendince bir 
çalışma yürütmekte. Bilhassa 
Suriyeli mültecilerin çalışma 
hayatına kazandırılması için çaba 
sarf eden Gündemir’in yürüttüğü 
meslekî eğitim çalışmasındaki 
25 kursiyerden 16’sı Suriyeli. 
Eğitimin sonunda ise başarılı olan 
kursiyerlerden işe alım yapacağını 
belirten Emel Hanım için temel 

nokta, kursiyerlerin istekli ve 
başarılı olmaları.

Gündemir points out she attaches 
importance to employment 
of women as she personally 
experienced how difficult it is for 
women to establish themselves in 
male-dominant businesses. Citing 
prejudices against her at the outset, 
Gündemir highlights that she was 
involved in trade dealing with 
farm owners in their 50s when she 
was in her 20s, and she overcame 
challenges and biases. Standing up 
to biases in particular, Gündemir 
now takes a personal initiative for 
the immigration issue. With her 
efforts to make sure they land a 
job in the labor market, 16 out of 25 
trainees are Syrians taking part in 
occupational training provided by 
Gündemir. Citing her intention to 
hire successful trainees by the end 
of training, Gündemir takes notice 
of enthusiastic and successful 
trainees.

Diğer fabrika çalışanı kadınların 
ifadelerine göre birçoğu geçimini 
bu iş ile sağlıyor, hatta 15 yıldan 
fazla bu firmada çalışan kadınlar 
da mevcut. Hem yeni istihdam 
alanlarının açılması hem de 
denizcilik mesleğinin erkek 
egemen sınırlarının aşılması 
için böyle atölyelerle daha sık 
karşılaşmayı umuyoruz.

Reported by women working for 
the other factory, most of them 
make a living this way, and there 
are, in fact, women who have been 
working for the company for 15 
years now. We hope to see more 
and more workshops like this one 
to create new jobs and make sure 
that maritime profession is not male 
dominant.
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Dünyanın yüzde sekseni sudur. Geriye kalan yüzde yirmilik kısımda yaşamaya çalışan biz faniler, 
bunca suyla ne yapıyoruz? Yaz tatilinde güneş, deniz, kum üçlemesi elbette hepimiz için oldukça 
cazip ama bu kadar su bizim deniz sefamız için olamaz. Ulaşım, ticaret gibi konularda koca koca 
gemileri yüzdürüyor, okyanusları aşıyoruz. Bunu yapabilmeyi de suyun huyuna, yani kaldırma 
kuvvetine borçluyuz. Uyuyan arkadaşınızın suratına bir bardak su dökmenizle gerçekleşen olaydan 
değil; doğada bulunan oldukça temel bir prensipten bahsediyorum.

Water makes up nearly eighty percent of the Earth's surface. What do immortals like us living on 
that remaining twenty percent do with so much water? Sun, sea and sand sound pretty attractive 
for a summer vacation but that much of water cannot be just for seaside fun. We make massive 
ships make their way for transport and trade, crossing oceans. We owe it to the nature of water, 
which means buoyancy. I am talking about a fundamental principle of physics, not splashing water 
on a sleeping friend's face.

B. Can Özdemir
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EVREKA
ya da 

GEMİLER 
EUREKA or SHIPS
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M.Ö. 287-212 yılları arasında yaşayan 
matematikçi, filozof, mühendis 
Yunanlı Arşimed; bir rivayete 
göre kralın tacının gerçekten 
altın olup olmadığını kanıtlamak 
uğruna hamam sefasını yarıda 
bırakmış, anadan üryan bir vaziyette 
sokaklarda Evreka! diye bağırmaya 
başlamıştır. Üzülerek söylemeliyim ki 
hikâyenin aslı bu değil! Syracuse’un 
kralı Hieron, gelmiş geçmiş en 
büyük gemiyi yaptırarak Mısır’a 
hediye göndermek istemiş, bu iş 
için de Arşimed’i görevlendirmiştir. 
“Suyun içerisine bırakılan bir cisme 
etki eden, vektörel olarak su yüzeyine 
doğru yönlenmiş bir kuvvet olup, söz 
konusu cismin batan hacmi, suyun 
özkütlesi ve yer çekimi ivmesine 

bağlıdır.” gibi bize karışık gelebilecek 
bir denklemle suyun huyunu 
çözen Arşimed’i, bugün İstanbul 
Boğazı’ndan geçen koca koca yük 
gemilerini her gördüğümüzde yad 
ediyoruz. 

Having lived from B.C. 287 to 212, 
Greek mathematician, philosopher 
and engineer Archimedes was 
reportedly taking a bath in the thick 
of which he suddenly took it to the 
streets, crying "Eureka!" in his birthday 
suit as he found out a way to prove 
whether the King's crown was actually 
gold or not. I regret to say that this 
is not the truth! Hiero II,the ruler of 
Syracuse, aspired to have the largest 
ship ever built to send it to Egypt as a 

gift, and commissioned Archimedes 
to do so.  We think of Archimedes 
whenever we see those massive cargo 
vessels go through the Bosphorus 
as he was the one who figured out 
the nature of water by means of 
an equation that may sound a tad 
complicated: "A body immersed in a 
fluid experiences an upward vectorial 
force and the immersed volume of the 
body depends on the density of water 
and gravitational acceleration."

Gemiler, gemiler, gemiler…
M.Ö. 4000 sonlarında ilksel 
sandallardan daha karmaşık 
teknelerin yapımına geçen 
Mısırlılar, oyulmuş kütüklere 
kürekler ve büyük bir yelken 

ekleyerek şimdiki gemilerin 
atalarını denizlerde yüzdürmeye 
başladı. Bundan kısa bir süre sonra 
Giritliler Akdeniz’de üstün bir 
deniz gücü haline geldi. Romalılarla 
birlikte gemiler de güçlendi: 
Boydan boya uzanan bir omurganın 
ziftle kaplanmasıyla su geçirmez 
bir yapı haline gelen gövdede 
tahta yerine demir çivilerin 
kullanılmasıyla engin denizlere 
daha dayanıklı gemiler indirilmeye 
başlandı. Avrupa’nın ilk gemileri 
yirmi beş metre uzunluğunda iki 
başlı Viking gemileri olmuştur. 
Kürek ve yelkenle ilerleyen 
Viking gemilerinin kolayca karaya 
oturabilmeleri için su çizgisi 
üstündeki kalan kısımları oldukça 

alçaktı. Yelken, kürekten daha pratik 
bir çözüm sağlarken, 12. yüzyılda 
dümenin gemilere eklenmesiyle, 
tek ve büyük bir yelken yerine 
küçük birden fazla yelkenle yol 
almak daha kolay hale geldi. Deniz 
yolculuğundaki bu gelişmeler 
dünyanın keşfini tetikledi.

Ships, ships, ships...
Having shifted their focus around B.C. 
4000 on vessels more complicated 
than rudimentary boats, the 
Egyptians incorporated oars into 
carved logs and a large sail, making 
the very first ships. Shortly afterwards, 
the Cretans grew into a dominant 
naval force in the Mediterranean. 
Vessels became mightier under the 

rule of the Romans: The advent of 
iron nails rather than woods for the 
full-length body of vessels to make 
it waterproof by bituminous coat 
helped launching more robust vessels 
in the high seas.The earliest ships in 
Europe were double-headed Viking 
ships, which were twenty five meters 
long. Through the instrument of oars 
and sail, Viking ships had their non-
immersed parts closer to the ground 
so that they could swimmingly land. 
As sail was more practical than oars, 
the introduction of ship wheels in the 
12th century made it easier to set off 
with multiple small-sized sails rather 
than one large vessel. Such naval 
developments triggered the discovery 
of the rest of the world.

NASA insanlığın geleceğini 
araştırdığı kadar, geçmişini de 

araştırmalıdır. Hepimiz Nuh’un 
Gemisinden gelmedik mi?

                                                                                                               
Astronot James Irwin

NASA should look into the past as 
it does into the future of mankind. 

Do not we all date back to the 
Noah's Ark?

                                                                                                               
Astronaut James Irwin
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Keşifler, keşifler, keşifler…  
15. ve 16. yüzyıllarda Portekizliler 
tarafından geliştirilen karavelalar, 
hafif ve süratli oldukları için 
kaşifler tarafından tercih ediliyordu. 
Christopher Columbus’un 
Santa Maria’sı bunlardan biridir. 
Karavelalar denizde bir üstünlük 
sağlamış olmasına karşın, 1538’de 
Barbaros Hayrettin Paşa’nın 
kadırgalarla Preveze’de Haçlı 
donanmasını mağlup etmesiyle 
birlikte savaş kadırgaları denizlerin 
efendisi haline geldi; ta ki 
İspanyolların “yüzen kale” olarak 
anılan kalyonlarına kadar. Nihayet 
buharın dünyayı değiştiren gücü, 
yelkenlilerin altın çağının sona 
ermesine neden oldu.

18. yüzyıl sonlarına doğru Fransa’da, 
yalnızca 15 dakikalığına olsa da 
buhar itişini kullanarak Saone 
Nehri’nde ilerleyen Pyroscaphe, 
dünya için büyük bir değişimin 

Ah O Gemide Ben de Olsaydım!
Savaş gemileri, balıkçı gemileri, 
büyük ve konforlu yolcu gemileri, 
deniz ticaretinin vazgeçilmezi olan 
kuru yük gemileri ve tankerler, 
şehrin iki yakasını birbirine 
bağlayan vapurlar derken, gemiler 
hayatımızda vazgeçilmez bir 
yerde. Yük ve insan taşıyan koca 
koca gemiler şöyle dursun; artık 
kargolarımızı gönderebildiğimiz, 
faturalarımızı ödeyebildiğimiz ve 
emekli maaşımızı çekebileceğimiz 
PTT Deniz Postası bile var.  Hal 
böyleyken; 361 milyon metrekaresi 
denizlerle kaplı dünyamızda 
gemiler, ulaşmanın ve ulaşılmanın 
en etkili araçlarından birisi olmaya 
devam ediyor.

Wish I had Boarded That Ship!
Warships, fishing boats, large and 
comfy passenger liners, dry cargo 
vessels, which are indispensable 
for maritime trade, along with 
tankers and ferries that connect 
two sides of the city are integral 
parts of our lives. Let alone 
massive vessels to carry cargo 
and passengers, we can now 
enjoy the Turkish Post's Maritime 
Mail to pay bills and withdraw 
pensions.   With this being the 
case, ships currently remain one of 
the most influential instruments in 
transport and access in our wold 
covered by 361 million square 
meters of sea.

Alabanda: Geminin yan 
satıhlarının yukarıdan aşağıya 
kadar olan iç kısmıdır.
Vira: Demir almak ya da ırgat veya 
vinci çalıştırmak.
İskele Alabanda: Dümeni tam 
sola kır! (max 35°).
Sancak Alabanda: Dümeni tam 
sağa kır! (max 35°).
Loça: Baş demir zincirinin geçtiği 
büyük deliktir.
Sintine: Geminin sualtında kalan 
kısmının iç tarafıdır.

göstergesi oldu. Bu ilkin hemen 
ardından ABD ve İskoçya’da 
da buharlı gemiler yapılmaya 
başladı. 19 yüzyılla birlikte buharlı 
gemiler yelkenlileri ikinci sıraya 
atmasına rağmen, yelkenli 
gemiler bir süre daha ticarette 
önemini korudu. 1869’da Süveyş 
Kanalı’nın açılması Bombay-
Londra arasındaki mesafeyi 
nerdeyse yarıya indirdi. Mesafelerin 
bu kadar kısalması ise kararsız 
rüzgâr gücüne bel bağlamayı 
artık anlamsızlaştırıyordu. 1903’e 
gelindiğinde, dizel motorlu gemiler 
denizlerde boy göstermeye başladı, 
hemen ardından petrolün gemi 
yakıtı olarak kullanılmasıyla 
birlikte insanoğlunun denizlerdeki 
üstünlüğü tartışılmaz hale geldi.

Discoveries, discoveries, 
discoveries...
Devised by the Portuguese in the 
15th and 16th century, caravels 

were favored by explorers as they 
were light and speedy. Christopher 
Columbus' flagship Santa Maria 
was one of them. While caravels 
dominated the seas, the fact that  
Barbaros Kheireddin Pasha defeated 
the navy of the Crusaders by triremes 
in the Battle of Preveza in 1538 made 
triremes superior until Spaniard 
galleons also known as floating 
castles did burst on the scene. Finally, 
the world-changing force of steam 
brought the heyday of sailboats to a 
close.

 By the late 18th century, Pyroscaphe 
made a trial run for only 15 minutes 
by the thrust of steam on the river 
Saône in France, heralding a major 
transformation for the globe. Right 
after the first trial, steamships were 
introduced in the US and Scotland. 
While steamships dethroned 
sailboats in the 19th century, sailboats 
remained relevant for a while in 

trade.  The opening of the Suez Canal 
in 1869 nearly halved the distance 
between Mumbai and London. As 
distances got shorter and shorter, 
reliance on unstable wind power 
started to make no sense. In 1903, 
vessels running on diesel engines 
began to make the scene, and soon 
mankind's dominance over seas 
became undisputable upon the use of 
petroleum as bunker fuel.

Broadside: The side of a ship, 
going downward.
Unmooring: Weighing anchor or 
capstan or operating the crane.
Hard to port: A tight turn to the 
left! (no more than 35°).
Hard to Starboard: A tight turn to 
the right! (no more than 35°).
Hawse: The large hole where the 
main anchor chain goes through.
Bilge: The part of the underwater 
body of a ship.
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A City-State with No 
Rural Settlement: 
Singapore

TAŞRASIZ ÜLKE: 

SINGAPUR
.
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Bu ay sizleri dünyanın öteki ucuna, Güney Asya’ya, 
Malezya’nın güney sınırında bulunan aslan şehri 
Singapur’a götürüyoruz. 

For this month's issue, we take you to the far end of 
the world, Singapore a.k.a the lion city situated with 
Malaysia to the south. 
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Asya’nın önemli finans ve 
ticaret merkezlerinden biri olan 
Singapur, aynı zamanda Güney 
Asya’yı ziyaret eden turistler için 
de önemli uğrak noktalarından 
biri haline geldi. Ülkenin turistik 
bir destinasyona dönüşmesinde 
büyüyen ekonomisinin önemli bir 
etkisi var. Singapur ekonomisinin en 
güçlü iki ayağı ticaret ve endüstri. 
2019 “Economic Freedom” verilerine 
göre Asya-Pasifik bölgesinde 
bulunan 43 ülke arasında Singapur, 
Hong Kong’un hemen arkasında, 
ikinci sırada yer alıyor. Singapur’un 
bir liman şehri olması ve finans 
sektörünün burada yoğunlaşması, 
sözünü ettiğimiz konumu belirleyen 
etkenler olarak öne çıkıyor. 

Coğrafi konumu Singapur’u doğal 
bir liman yapıyor aynı zamanda. 
Malezya ve Endonezya arasında 
yer alan ülke, Malakka Boğazı’nın 
hemen ağzında bulunuyor. Başka 
türlü tarif etmek gerekirse, Singapur 
bir yarımadanın en güneyinde kalan 

küçük bir bölge. Bu kadar büyük 
bir ekonomiye sahip olmasına 
rağmen yüzölçümü oldukça küçük. 
Bir şehir-devlet olan Singapur, 721 
kilometrekarelik yüzölçümüyle yer 
kürede ancak bir şehir kadar yer 
kaplıyor. Ülkenin bir ucundan diğer 
ucuna uzunluğu 43 km. Kuzeyden 
güneye uzunluğu ise 22 km. “Bir 
günde gezerim ben Singapur’u” 
dediğinizi duyar gibiyiz. Biz yine 
de en azından iki gün ayırmanızı, 
bu güzel şehrin tadını çıkarmanızı 
tavsiye ederiz.

Singapore, one of the top financial 
and trade hubs in Asia, has morphed 
into a major beaten track for tourists 
traveling to Southeast Asia. The 
booming economy played a large 
role in transformation of the country 
as a tourism destination. Trade and 
industrial productions are the top 
two pillars of Singapore's economy. 
According to "Economic Freedom" 
2019, Singapore ranks second 
right behind Hong Kong among 

43 countries located in the Asian-
Pacific region. That Singapore is 
a port city and financial industry 
is concentrated there is a decisive 
factor for its ranking. 

Additionally, the geographical 
location makes Singapore a natural 
port. Located between Malaysia and 
Indonesia, the country is right by the 
Strait of Malacca. In other words, 
Singapore is a small-sized territory 
on the southernmost part of a 
peninsula. The surface area is pretty 
small even though it has such a large 
economy. Singapore, a city state to be 
specific, takes up space merely as a 
city, with the land area amounting to 
721 km2. The two remotest spots of the 
country are just 43 kilometers apart. 
It is 22 kilometers from north to south. 
I think I hear you say: "I can cover 
Singapore in one day." We would 
recommend you to spare no less than 
two days to enjoy the beautiful city. 



Sabah elbette ilk işimiz kahvaltı. 
Singapur’da bilinen en meşhur 
kahvaltı adreslerinden birine 
gidiyoruz: “Ya Kun Kaya Tost”. 
Arasında tereyağı bulunan kızarmış 
ekmek ve haşlanmış yumurta, 
kahveyle birlikte servis ediliyor. Bizim 
damak tadımıza yabancı olmayan 
bir kahvaltı. Enerji toplamak ve güne 
zinde başlamak için de oldukça 
uygun. Oteliniz şehrin neresinde 
olursa olsun bisiklet kiralayarak ya 
da metroyu kullanarak istediğiniz 
yere ulaşabilirsiniz. Ama bizce şehrin 
tadını çıkarmanın en iyi yolu bisiklet. 

Kahvaltıdan hemen sonra 
Singapur’un en hareketli 
noktalarından birine doğru yola 
çıkıyoruz: “China Town". Burayı 
gündüz gözüyle boylu boyunca 
turlamanızı tavsiye ederiz. Çünkü 
akşam buraya yemek için geleceğiz, 
dolayısıyla gezmeye vaktimiz 
olmayacak. Şehrin sokaklarında 
biraz turladıktan sonra Santosa 
Adası’na geçiyoruz. Burası, denizin 
tadını çıkarmak ve eğlenmek 
için Singapur’daki en güzel adres 
olabilir. Ülkenin güneyindeki 
bu adada iki kilometre boyunca 
devam eden harika bir plaj var. Eğer 
denize girmek için hazırlıklıysanız, 
eşyalarınızı yanınıza almanızı tavsiye 
ederiz. Eğer hazırlığınız yoksa, adada 
gerekli eşyaları satın alabileceğiniz 
dükkanlar bulunuyor. Adada denize 
girip biraz dinlendikten sonra özel 
araçlarla tur atabilir ya da yürüyüş 
yapabilirsiniz. Öte yandan, adada 
keyifli vakit geçirmenin bir diğer 
yolu da Disney’in Tema Parkı. 
Özellikle çocuklarınızla seyahat 
ediyorsanız Santosa Adası’na mutlaka 
uğramalısınız.

Akşama doğru adadan döndükten 
sonra hiç vakit kaybetmeden yemek 
için China Town’a doğru yola 
çıkalım. Yemek için elbette yerel 
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Singapur Güney Asya’da bulunduğu 
için tropikal iklim bölgesinde yer 
alıyor. Yani havası genellikle sıcak ve 
oldukça nemli. Mevsimler arasında 
büyük farklılıklar olmuyor. Fakat 
her an yağmura hazırlıklı olmanızda 
fayda var. Özellikle Kasım ve Ocak 
ayları arasında görülen muson 
yağmurlarına göre tatil planlamanızı 
yapabilirsiniz.  

Ülke nüfusu 5,6 milyon. Nüfusun 
bu seviyede kalmasında ekonomik 
koşulların da ülkenin yüzölçümü 
kadar etkisi olduğu söylenebilir. 
Çünkü Singapur, 2019 verilerine 
göre Hong Kong ve Tokyo ile 
beraber dünyanın en pahalı ilk 
üç şehri/ülkesi içinde bulunuyor. 
Ülkede bulunan yerel halkın 
yanı sıra iş seyahati için burada 
kısa süreli konaklama yapan çok 
sayıda insan var. Bunun yanında 
Singapur, eğitim için de önemli 
bir merkez. 2019 verilerine göre 
Asya’daki en iyi beş üniversiteden 
ikisi Singapur’da bulunuyor. 

Singapur’un insanları çeken ticari 
yoğunluğu, üniversiteleri ve coğrafi 
konumu elbette demografisini de 
etkilemiş. Ülkenin büyük çoğunluğu 
Çin ve Malezya asıllı insanlardan 
oluşuyor. Bunun önemli bir nedeni 
de Singapur’un vaktiyle Malezya’dan 
ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş 
olması. 1895 yılında kurulan Malaya 

Federasyonu içinde yer alan ülke, 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
kendi yönetimini sağlayana kadar 
İngilizlerin idaresinde kalıyor. 1959 
yılında anayasa kabul ediliyor ve 
1965 yılında Singapur tam bağımsız 
bir ülke oluyor. 

Gelin, dolu dolu iki gün 
planlayalım ve Singapur’u 
gezelim. Programımızı ikiye 
ayırıyoruz: İlk gün şehrin renkli 
sokaklarını ve bir adayı gezecek, 
yerel lezzetlerin tadına bakacağız. 
İkinci gün ise şehrin önemli 
uğrak noktaları olan bazı müzeleri 
ve sembol mekanları göreceğiz. 

Singapore is home to tropical 
climate as it is located in Southeast 
Asia. So, the weather is usually 
hot and quite humid. It is rather 
seasonless. However, you better be 
ready for rainfall at any time. You 
might want to plan your vacation in 
consideration of monsoon rainfall 
taking effect between November and 
January in particular.  

The country is populated by 5.6 
million people. It is safe to say that 
financial conditions play a role 
in the high population as much 
as the land area does. This is 
because Singapore ranks among 
the world's most expensive cities/
countries along with Hong Kong 

and Tokyo according to figures in 
2019. The country is home to local 
communities, as well as scores of 
people taking a business trip for a 
short period of time. Singapore is a 
major hub for education, too. The 
figures in 2019 indicate that two out 
of the top five universities in Asia 
are based in Singapore. 

Singapore's attractive trade volume, 
universities and geographical 
position seem to influence the 
demographics. The country is 
mostly populated by people of 
Chinese and Malaysia origins. 
The main reason behind it is 
that Singapore once declared 
independence from Malaysia. 
Having been part of the Federation 
of Malaya founded in 1895, the 
country was ruled by the British 
until it became a self-governing 
state in the wake of the World War 
II. The constitution was adopted in 
1959, and Singapore became a fully-
independent country in 1965. 

Let's take you on a two-day trip 
in Singapore. The trip is divided 
into two: Day one is about strolling 
through colorful streets of the city and 
an island to take a bite of local dishes. 
On day two, we will pay visits to some 
of the most frequented museums and 
landmarks across the city. 

lezzetleri tercih edeceğiz. China 
Town’a ulaşmak için metro hattını 
kullanabilirsiniz. “China Town” 
durağından çıktığınızda kendinizi 
çarşının içinde bulacaksınız. Geç 
saate kalmadan kapanan bir dükkâna 
gidiyoruz. Körili tavuk seviyorsanız 
burası favori mekanlarınızdan biri 
olabilir: “Ah Heng Chicken Curry 
Bee Hoon Mee”. Üç farklı noodle, 
kızarmış ekmek ve köri soslu tavukla 
servis edilen yemek için biraz sıra 
beklemeniz gerekebilir. 

Yemekten hemen sonra China 
Town’un renkli sokaklarında 
dolaşmaya başlayabiliriz. İlk 
adresimiz “Buddha Tooth Rölik” 
Tapınağı ve Müzesi. Bu tapınak, 
mimarisi ve canlılığıyla China 
Town’un en dikkat çeken mekanları 
arasında yer alıyor. Çarşıyı gezmeye 
devam ederken özellikle Singapur’un 
simgesi olan aslan işlemeli hediyeler 
alabilir, geleneksel Çin kültüründen 
ögeler taşıyan birçok ürünü burada 
bulabilirsiniz. 

The first thing to do the morning is 
to have breakfast. We depart for one 
of the most popular breakfast spots 
in Singapore: “Ya Kun Kaya Toast”. 
Buttered and toasted bread and 
boiled egg are served in company 
with coffee. It is a kind of breakfast 
that appeals to our taste buds. It is 
perfect to get some energy and feel 
energetic early in the morning.  No 
matter where your accommodation is 
located, you can rent a bike or get on 
the tube to go anywhere. However, the 
best way to enjoy the city is cycling. 

The breakfast session is followed by 
departure for one of the top bustling 
spots in Singapore: “Chinatown". We 
recommend you to tour the whole 
town in daylight. It is because you 
must come here for dinner. So, you 
won't have much time for sightseeing. 

Taking a short tour in the streets, we 
head for the Sentosa Island. This is 
probably the best spot in Singapore to 
revel in seaside and have fun. Located 
in the southern part of the country, the 
island boasts an amazing beach that 
stretches over two kilometers. If you 
are ready to go swimming, you better 
take your belongings with you. If not, 
the island is home to shops to buy 
goods and equipment. Having a swim 
and getting some rest, you can take 
a tour by a private car or go out for 
a walk. Another way to spend some 
quality time on the island is Disney's 
Theme Park. The Sentosa Island is a 
must-see destination especially if you 
travel with your kids. 

Coming back to the mainland in 
the late afternoon, we directly go for 
Chinatown for dinner. No doubt, we'll 
opt for local dishes. You can get on 
the tube to make it to Chinatown. 
Once you make your up through 
"Chinatown" station, you will end up 
in a market. We head for a restaurant 
before it is late at night. This is likely 
to be your favorite spot if you love 
chicken with curry sauce: “Ah Heng 
Chicken Curry Bee Hoon Mee”. You 
just need to wait for a while to enjoy 
the food served with three different 
types of noodle, toasted bread and 
chicken with curry sauce. 

The dinner is followed by strolling 
through colorful streets of Chinatown. 
The first destination is Buddha Tooth 
Relic Temple and Museum. The 
temple is one of the most striking 
landmarks in Chinatown for its 
architectural style and how vibrant it 
is. Strolling through the market, you 
can buy gifts embossed by a lion, 
the symbol of Singapore and get a 
great deal of goods evocative of the 
traditional Chinese culture.
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Ertesi gün şehrin diğer yakasına, 
en önemli simgesinin olduğu 
bölgeye doğru gidiyoruz: “Marina 
Bay Sands”. Televizyonda, ya 
da belgesellerde karşılaşmış 
olabileceğiniz bu yapı, Singapur’un 
en önemli simgesi. Üç gökdelenin 
üzerinde bulunan teras katı, 
her gün yüzlerce ziyaretçi 
ağırlıyor. Terasa çıkmak için bilet 
alabileceğiniz özel bir giriş mevcut. 
Eğer otelde konaklarsanız terasa 
doğrudan çıkabiliyorsunuz fakat 
dışarıdan ziyaretçi olarak da giriş 
yapabilirsiniz. 

Bir sonraki durağımız otelin 
hemen yanında bulunan “Gardens 
By The Bay”. Üç büyük bölümden 
oluşan bahçenin tamamını 
gezmek için bir gün yetmeyebilir. 
Çünkü bahçe, 101 hektarlık 
oldukça geniş bir alana kurulu. 
Aynı zamanda dünyanın en büyük 
cam serası da burada bulunuyor. 
Bakar bakmaz Singapur’un önemli 
simgelerinden olan “Supertrees”, 
yani süper ağaçlar gözünüze 
takılabilir. Yüksekliği 25-50 metre 
arasında değişen 18 ağacın 11’i 
aynı zamanda güneş enerjisini 
topluyor. Ağaçlar görselliğin 

yanı sıra geceleri bahçenin 
aydınlatılmasında da kullanılıyor. 
Gün sonuna doğru Singapur 
Ulusal Müzesini ziyaret ederek 
gezimizi tamamlayabilir, 
yavaş yavaş dönüş hazırlığına 
başlayabiliriz. Ama öncesinde bir 
kahve içmek istiyoruz. Singapur 
aynı zamanda harika kahve 
dükkânlarına ev sahipliği yapıyor. 
Bahsettiğimiz öğrenci yoğunluğu 
ve turistlerin ilgisi nedeniyle 
yorgunluğunuzu atabileceğiniz, 
uçak saatine kadar keyifli vakit 
geçirebileceğiniz güzel mekânlar 
bulunuyor. Singapur sokaklarında 
son bir tur attıktan sonra bir 
yorgunluk kahvesi içmeyi 
unutmayın.

The next day, we depart for the 
other side of the city, the site where 
the most important landmark is 
situated: “Marina Bay Sands”. 
The site, which you might have 
seen on TV or in a documentary, is 
Singapore's top landmark. Situated 
on three skyscrapers, the rooftop 
attracts hundreds of visitors on a 
daily basis. There is a specific entry 
to the rooftop where you can buy 
a ticket. If you happen to stay at 

the hotel, you can directly go to the 
rooftop but you are also welcomed 
as a visitor. 

The next destination is situated 
right by the hotel: "Gardens by the 
Bay." One day will probably not 
suffice to tour the whole grove that 
comprises three large sections. This 
is because the grove is situated on 
a pretty vast land of 101 hectares. 
In addition, this is home to the 
world's largest glass greenhouse. 
The moment you look at it, you will 
probably notice "super trees". 11 out 
18 trees that are as high as 25 to 30 
meters collect solar energy. Trees 
are not only for visual purposes but 
also for lighting the grove. 
We pay a visit to Singapore 
National Museum by the end of 
the day to cap it off, and then start 
packing to go back home. Before 
doing so, we would like to have 
a cup of coffee. Singapore also 
houses great coffee shops. As a 
result of attracting students and 
tourists, there are some good spots 
to unwind and spend time prior to 
boarding. Remember to sip a cup of 
coffee to relax after taking one final 
tour in the streets of Singapore.

İSTEYİN SİZİ
MİSAFİR EDELİM
Yaygın iş yeri ağımızla
size 20 dakika mesafedeyiz.

İnternet bankacılığı ile
PttBank evinizin rahatlığında 

hep yanınızda.

İSTEYİN SİZE 
MİSAFİR OLALIM

2.Gün
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PASSED ON FROM 
FATHER TO SON: 
GO

BABADAN 
OĞULA
BİR MİRAS:
GO OYUNU 

John Nash okul 
bahçesinde elinde 
not defteriyle gezinir. 
Etrafındakiler ne yaptığını 
anlayamaz. O sırada iki 
kişi de bir tahtanın üstünde 
siyah beyaz taşların olduğu 
bir oyun oynamaktadır. 
John oyuna davet edilir 
fakat kazanamaz. Halbuki 
stratejisi mükemmeldir 
kendisine göre. Sinirlenir, 
masadan kalkarken 
dizi tahtaya çarpar ve 
taşlar yere düşer. John 
arkadaşlarının yanından 
uzaklaşır. “Akıl Oyunları” 
filmini izleyenler bu 
sahneyi hatırlayacaktır. 
Bu sayımızda yere 
dökülen taşlardan, bir zekâ 
oyunundan bahsedeceğiz: 
“GO”

John Nash roams around 
the schoolyard with a 
notebook in his hand. 
People around him cannot 
figure out what he is up 
to. Then, two people play 
a game on a board with 
white and black stones. 
John is invited to play the 
game but he gets defeated. 
However, his strategy is 
perfect in his opinion. He 
gets pissed off, and bumps 
his knee to the board as 
he stands up, and causes 
stones to go all over the 
place. John goes far from 
his friends. Those watching 
the movie "Beautiful Mind" 
would remember that 
scene. For this issue, we will 
cover the scattered stones 
of a mind game: "GO"
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GO, basit kuralları olan, Uzak 
Doğu’da ortaya çıkmış, şimdilerde 
dünyada milyonlarca insanın 
oynadığı, turnuvaları düzenlenen, 
federasyonları ve toplulukları 
bulunan, geniş kitlelere yayılmış 
bir zekâ oyunu. Oyunun kuralları 
oldukça basit. Fakat kurallardan 
önce tarihçesine bakmakta fayda 
var. Zira rivayetler milattan 
önce 2200 yılına kadar uzanıyor. 
Çin imparatoru Yao’nun oğlu 
Tan Chu’ya denge, disiplin ve 
konsantrasyon dersi vermek, onu 
terbiye etmek için böyle bir oyun 
tasarladığı söyleniyor. Dediğimiz 
gibi; Go öğrenmesi kolay, kuralları 
basit bir oyun. Fakat ustalaşmak bir 
ömür alıyor. 

Bir strateji oyunu olduğu için 
GO’da kazanmak ya da kaybetmek 
şansla ilgili değil. Siyah ve 
beyaz taşlara sahip iki oyuncu 
19 yatay ve 19 dikey çizginin 
olduğu bir tahtada en çok alanı 
ele geçirmeye çalışıyor. Diğer 
bir deyişle, oyuncular taşlarla 
kendilerine bir alan çizmeye 
çalışıyor. Tahta üzerinde toplam 
361 tane kesişim noktası var, taşlar 
bu kesişim noktaları üzerinde 
hareket ettiriliyor. Oyuncular 

GO’daki bir diğer önemli kavram 
ise “nefes noktaları”. Bu noktalar 
aslında taşların hareket alanları, 
yani hamle yapabilecekleri 
alanlar. GO’nun temelinde 
kuşatma stratejisi olduğu için, 
alanları ele geçirirken aynı 
zamanda rakibin yayılmasını 
da engellemek önem taşıyor. 
Diğer bir deyişle, yalnızca 
alan kuşatmak yetmiyor, 
aynı zamanda rakibin kendi 
alanını kuşatmasını önlemek 
de gerekiyor. Bu stratejinin bir 
sonucu olarak oyunun çıkmaza 
girdiği bazı durumlarda ise “Ko 
Kuralı” uygulanıyor. 3 siyah ve 3 
beyaz taşın bir alan oluşturduğu 
ve içerde iki kesişim noktasının 
bulunduğu durumlarda oyun 
sonsuz bir döngü içine girer. Bu 
nedenle, oyuncular çevirili alan 
içinde hamle yapmadan önce 
tahtanın başka bir bölgesine 
hamle yapmak durumundadır. 
Böylece açmazlar engelleniyor.

GO yalnızca tarihiyle ve 
mantığıyla değil, taş dizilimiyle 
de alışık olduğumuz oyunlardan 
ayrılıyor. Oyun başlarken taşlar 
tahta üzerinde yer almıyor 
örneğin. Oyuncular geliştirdikleri 
strateji doğrultusunda taşları 
konumlandırıyor. Diğer yandan, 
oyun boşluklar üzerinde değil, 
çizgiler üzerinde kurgulanıyor. 
Aynı zamanda taşlar tahta 
üzerinde hareket ettirilmiyor, 
dışarıdan koyulan taşlar 
bulundukları yerde kalıyor. 
Oyunu tamamen oyuncunun 
zekasına ve stratejisine bağlayan 
bu kurallar dolayısıyla, GO’da 
hiçbir sonuç şans ya da tesadüf 
olmuyor.  

GO’nun çıkışı epeyce eski bir 
tarihe dayandığı için, zamanla 

farklı olaylarla iç içe geçen 
efsaneleri de türetilmiş. Örneğin 
1941 yılında Japonya’nın Pearl 
Harbour saldırısında kullandığı 
stratejinin GO oyunundan 
esinlenildiği düşünülüyor. 

GO’nun günümüzde oldukça 
geniş bir kitlesi var. Özellikle 
erken yaşta, çocukların oyuna 
alışması ve zihnini geliştirmesi 
için turnuvalar, tanıtımlar 
düzenleniyor. Elbette GO’ya 
başlamanın yaşı yok. Bu zeka 
oyununa merak duyuyorsanız 
internetten faydalanabilir, 
bulunduğunuz ilde GO 
kurslarının olup olmadığını 
araştırabilirsiniz.

The first thing to do the morning 
is to have breakfast. We depart for 
one of the most popular breakfast 
spots in Singapore: “Ya Kun Kaya 
Toast”. Buttered and toasted 
bread and boiled egg are served 
in company with coffee. It is a kind 
of breakfast that appeals to our 
taste buds. It is perfect to get some 
energy and feel energetic early in 
the morning. 

No matter where your 
accommodation is located, you 
can rent a bike or get on the tube 
to go anywhere. However, the best 
way to enjoy the city is cycling. 

Another important aspect of 
GO is "liberty points". They are 
where players make moves. As 
GO is based on a surrounding 
strategy, it is important to stop 
the opponent from spreading 
out while capturing territories. 
In other words, surrounding does 
not suffice. One needs to prevent 
his/her own territory from being 
encircled. 

"The Ko Rule" comes into play in 
cases where the game comes to 
a deadlock as a consequence of 
the aforementioned strategy. The 
game goes into an eternal vicious 
cycle when 3 black and 3 white 
stones make up a territory and 
there are two intersections inside 
it. That is why players need to 
make a move in another territory 
of the board before doing so inside 
any surrounded territory. This 
eliminates any deadlock. 
GO differs from its counterparts 
for not only its background and 
philosophy behind it but also how 
stones are lined up. For instance, 
stones are not placed on the board 
for the kick-off of the game. Players 
position stones in line with their 
strategy. On the other hand, the 
game is built on lines, not spaces. 
In addition, stones are not moved 
on the board. Instead, stones 
remain where they are after they 
are placed on it. With the success 
relying on how intelligent and 
strategic a player is, the rules leave 
no room for luck or coincidence. 

Since GO dates back to a very long 
time ago, some legends have born 
out of it with intertwined stories. 
For example, it is thought that 
the strategy adopted by Japan to 
attack Pearl Harbour in 1941 was 
inspired by GO.

GO attracts large masses now. 
Tournaments and promotional 
events are organized to make sure 
kids take a liking to the game at an 
early age and develop their mind. 
It goes without saying that it is 
never too late to start playing GO. 
If you are interested in this mind 
game, feel free to go online to see 
whether your city of residence is 
home to any GO course or not.

kendi alanlarını genişletmeye 
çalışırken aynı zamanda rakibin 
taşlarını da esir etmeye, yani 
kuşatmaya çalışıyor. GO’nun 
Çince adı “Wei Chi”dir, yani 
"kuşatma oyunu”. Rivayetlere göre, 
bu kuşatma ilkesinin Çinlilerin 
geleneksel savaş taktiklerinin 
oyuna yansıması olduğu 
söyleniyor. Rakibe doğrudan 
hücum etmek yerine onun etrafını 
sarmayı önceleyen bu strateji, GO 
oyununda da kullanılıyor. Karşı 
tarafın taşlarını çevreleyerek onu 
hapsetmek, böylece taşlarını oyun 
dışı bırakmaya çalışmak oyunun 
temelini oluşturuyor. 

With simple rules to follow, GO is a 
widely-acknowledged mind game 
that originated in the Far East and 
has grown into a game played by 
millions of people around the world, 
with tournaments being held and 
federations and communities being 
founded. The rules of the game are 
quite simple. However, it is better 
to look into its background before 
going on about the rules. This is 
because the accounts of the game 
go back to 2200 years ago. It was 
reportedly devised by Yao, the 
Chinese Emperor, to teach his son 

Tan Chu about balance, discipline, 
concentration and manners.  As 
already noted, GO is an easy game 
to learn with simple rules. It takes a 
lifetime to master it, though. 

As it is a game of strategy, GO has 
nothing to do with being lucky to 
win. With black and white stones, 
two players try to capture more 
territory than one another on a 
board with 19 horizontal and 19 
vertical grids. In other words, 
players strive to surround a territory 
with stones. There are a total of 361 
intersections on the board as stones 
are moved on those points. Players 
try to expand their territory and 
capture the stones of their opponent 
in the meantime. GO is called 
"Weiqi" in Chinese, meaning board 
game of surrounding. Rumor has 
it that the principle of surrounding 
is based on conventional warfare 
tactics adopted by the Chinese. 
With focus on surrounding the 
opponent rather than launching a 
direct attack, this strategy is also 
adopted for the game GO. The 
game is based on surrounding 
the stones of the opponent and 
blockading them and thus taking 
them out of the game.  
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Far Eastern 
Cuisine

Uzak Dogu 
Mutfagi- 

- 

Uzak doğu tüm mistikliği, yaşam şekli ve yemekleri ile ilgi çekici olmuştur 
hep. Türk damak tadına oldukça uzak bir mutfak ama biz sizin için küçük 
dokunuşlarla hem biraz daha Türk damak tadına yaklaştırdık hem de sağlıklı 
hale getirdik. Biz burada tarifini vermedik ama özellikle japonlar hiç ekmek 
yemezler, sadece yasemin pirincinden yapılmış, yağsız pirinç yerler. Çatal 
yerine chopstik kullanmaları yeme hızını yavaşlattığı için daha az miktarla 
doyabilirler. Yemeğin yapımı ve sonrasında yemesi tam bir seremonidir.
Tüm bunlar onların oldukça zayıf olmalarını sağlar. 
Yemekleri yaparken, yerken, bizi hatırlayın! Kendinizi bu seremoniye 
kaptırdığınızda çok mutlu olacağınıza eminiz. Afiyet olsun.

The Far East has always been intriguing with all that mystic vibe, unique lifestyle and 
dishes. It is a cuisine far from the Turkish palate but we have approximated it to the 
Turkish cuisine with some fine tuning and made it even healthier. We do not offer a 
recipe but the Japanese people do not eat bread at all. They have oil-free pilaf made of 
jasmine rice. They get full with less food as they use chopsticks rather than a fork, which 
slows down their eating pace. It is a full ceremony to make and have a dish. All of it 
makes them pretty thin. As you make and have dishes, remember us. We are confident 
that you will take great pleasure if you can get carried away by the ceremony. Enjoy! 
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Bariatrik Mutfak

Gusto
Gusto

Bariatrik Mutfak 

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

Bariatric Cuisine

Under the leadership of Prof. 
Ahmet Türkçapar, we serve as 
a community established with 
a goal to make extraordinarily 
delicious dishes with enhanced 
protein and reduced carbohydrate 
content for people to adopt 
a healthy diet or people with 
a background of bariatric 
surgery. Portions, protein and 
calorie content painstakingly 
fine-tuned by 2 dietitians (İpek 
Saroğlu and Dilara Çetin), dishes 
photographed and edited by 
Başak Kıpçak, dishes introduced 
by blogger Hande Alphan 
Karacaer, and eventually eaten by 
a Creative Director (Berk Özler). 
Instagram / bariatrikmutfak
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Tatlı Ekşi Soslu Dana Eti
Çin
Uzak doğuda bu sos her tür et ya 
da sebze için kullanılır, biz dana 
etinden hazırladık. Sosta şeker 
kullanılır, sağlıklı yapmak adına 
onun yerine bal kullandık.

Toplam: 4 porsiyon 
Besin Değerleri (1 porsiyon için):
Kalori: 413
Protein (g): 35
Karbonhidrat (g): 27

MALZEMELER:
500 gr dana bonfile, kuşbaşı
2 havuç   (150 g)
2 kırmızı soğan (250 g)
2 dolmalık biber
½  ananas 
3 yemek kaşığı zeytinyağı
3 yemek kaşığı  bal
Sosu için:
2 yemek kaşığı soya sosu
1 yemek kaşığı domates salçası 
1 tatlı kaşığı mısır nişastası
1 yemek kaşığı sirke
Tuz, Taze çekilmiş karabiber

TARİF:
1.Havuçları jülyen doğrayın
2.Soğanları 8 eşit parçaya ayırın
3.Yeşil biberleri 2 cm 
genişliğinde doğrayın
4.Ananası 2 cm'lik parçalar 
halinde doğrayın
5.Wok tavada 2 yemek kaşığı 
zeytinyağı kullanarak eti, soğanı, 
havucu ve yeşil biberi ayrı ayrı 
sırayla soteleyin
6.Sos için soya sosu, salça, mısır 
nişastası, sirke, tuz ve karabiberi 
ayrı bir kapta karıştırın
7.Wok tavaya sosun tamamını 
koyup  tüm malzemeyi karıştırın, 
soteleyin  ve çok az pişirin. 
8.Ocağın altını kapattıktan sonra 
balı ilave edip tekrar karıştırın

Beef with Sweet and 
Sour Sauce
China
This sauce is used for any meat 
or vegetable in the Far East. 
We make it for beef. The sauce 
normally contains sugar. Instead, 
we use honey to make it healthy.

Total: 4 portions
Nutritional Values (per portion):
Calorie: 413
Protein (gr.): 35
Carbohydrate (gr.): 27

INGREDIENTS:
500 gr. of beef steak, in small pieces
2 carrots (150 gr.)
2 red onions (250 gr.)
2 bell peppers
½  pineapple 
3 tablespoons of olive oil
3 tablespoons of honey
For sauce:
2 tablespoons of soy sauce
1 tablespoon of tomato paste 
1 teaspoon of cornstarch
1 tablespoon of vinegar
Salt and freshly ground black pepper

RECIPE:
1. Slice the carrots into thin strips.
2.Cut the onions into 8 equal pieces.
3.Chop the bell peppers into 2 cm-
long pieces.
4.Chop the pineapple into 2 cm-long 
pieces.
5.Put 2 tablespoons of olive oil in a 
wok and then add the meat, onions, 
carrots and bell peppers to sauté 
them.
6.For sauce, put the soy sauce, 
tomato paste, cornstarch, vinegar, 
salt and black pepper in another 
bowl and mix them all.
7.Put the sauce into the wok, and 
mix and sauté all the ingredients, 
and cook them a little. 
8.After turning the heat off, add the 
honey and mix it again.
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Wakameli Salatalık 
Salatası
Japon

Toplam: 4 porsiyon 
Besin Değerleri (1 porsiyon 
için):
Kalori: 147
Protein (g): 3
Karbonhidrat (g): 6

MALZEMELER:
500 g salatalık 
1 yemek kaşığı wakame 
(Kurutulmuş Deniz Yosunu) - 
bulamazsanız da sorun değil, 
yine de oldukça ilginç bir 
lezzet elde edeceksiniz)

Sosu için:
Küçük bir parça taze zencefil, 
rendelenmiş 40 g susam
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı bal
Sirke
Tuz

TARİF:
1.Kurutulmuş deniz 
yosunlarını yıkayın ve küçük 
bir kapta 10 dakika  suda 
bekletin. Daha sonra suyunu 
iyice süzün ve ince ince kesin
2.Salatalıkların kabuklarını 
soyun,  ve soyma aleti ile 
kağıt inceliğinde dilimleyin.
3.Susamları kavurun.
4.Salatalıkların üzerine deniz 
yosununu ilave edin.
5.Sos için küçük bir kapta 
zencefil, susam, zeytinyağı ve 
balı karıştırın.
6.Servis etmeden önce sosu 
salatanın üzerine dökün.
7.Tüm malzemeyi salatalıkları 
fazla zedelemeden karıştırın.

Cucumber Salad with 
Wakame
Japan

Total: 4 portions
Nutritional Values (per 
portion):
Calorie: 147
Protein (gr.): 3
Carbohydrate (gr.): 6

INGREDIENTS:
500 gr. of cucumber
1 tablespoon of wakame (Dried 
Seaweed): If you do not have 
access to it, it's fine. You will 
still get a pretty interesting 
taste)

For sauce:
A small-sized ginger, 
grated 40 gr. of sesame
2 tablespoons of olive oil
2 tablespoons of honey
Vinegar
Salt

RECIPE:
1.Wash the dried seaweed 
and keep it in a small bowl for 
10 minutes. Then drain it and 
chop it finely.
2.Remove the skins of 
cucumbers, and slice them into 
paper-thin pieces.
3.Roast the sesame.
4.Add the seaweed onto the 
top of the cucumbers.
5.For sauce, mix the ginger, 
sesame, olive oil and honey in 
a small bowl.
6.Pour the sauce on the 
cucumbers before serving.
7.Mix the ingredients without 
bruising cucumbers much.
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Tavuklu Pirinç Yufka 
Sarması
Vietnam

İlk önce marketten pirinç yufkası 
edinmeniz gerekiyor, bu işin 
olmazsa olmazı. İnanın pişman 
olmayacaksınız. 

Toplam: 4 porsiyon 
Besin Değerleri (1 porsiyon için):
Kalori: 168
Protein (g): 16
Karbonhidrat (g): 12

MALZEMELER:
4 pirinç yufkası kağıdı
250 g tavuk göğüs, haşlanmış
½ avokado
1 küçük havuç
1 kırmızı kapya biber
Nane
Sos:
1 domates
2 acı kırmızı biber
1 çorba kaşığı sirke
1 çorba kaşığı bal
1 çorba kaşığı soya sosu
1 diş sarımsak, ezilmiş
1 limon suyu

TARİF:
1.Tavuk göğsünü haşlayıp 
soğumaya bırakın. Daha sonra 
ince ince tiftik haline getirin.
2.Avokadoyu ince dilimler 
halinde kesin.
3.Havuç ve kapya biberi şeritler 
halinde jülyen doğrayın ve wok 
tavada ayrı ayrı soteleyin.
4.Geniş bir kaba ılık su koyun 
ve kağıdı içine 3-4 saniyeliğine 
batırın, sonra hazırladığınız 
malzemeleri sırayla yuvarlak 
kağıdın tam ortasına yerleştirin 
ve dolma sarar gibi kapatın.
5.Sosu için domatesi rendeleyin 
ve geri kalan malzeme ile 
karıştırın.

Stuffed Rice Phyllo 
Dough with Chicken
Vietnam

You need to get rice phyllo dough 
from the market to begin with. 
This is a must. Rest assured you 
won't regret it. 

Total: 4 portions
Nutritional Values (per portion):
Calorie: 168
Protein (gr.): 16
Carbohydrate (gr.): 12

INGREDIENTS:
4 pieces of rice phyllo dough
250 gr. of chicken breast, boiled
½ avocado
1 small-sized carrot
1 capia pepper
Mint
For sauce:
1 tomato
2 red hot peppers
1 tablespoon of vinegar
1 tablespoon of honey
1 tablespoon of soy sauce
1 clove of garlic, mashed
Juice of 1 lemon

SPECIFICATION:
1.Boil the chicken breast and 
then let it cool. Break it into small 
pieces.
2.Slice the avocado into thin 
pieces.
3.Slice the carrot and capia 
pepper into thin strips and sauté 
them individually in a wok.
4.Put warm water into a large 
bowl, and submerge the dough into 
it for 3 to 4 seconds, and then place 
the ingredient right in the middle 
of the round dough, and close it 
like rolling stuffed vine leaves.
5.For the sauce, grate the tomato 
and mix it with the rest of the 
ingredients.
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Matcha Dondurma 
(ya da Frozen yoğurt)
Japon

Toplam: 6 porsiyon
Besin Değerleri (1 porsiyon 
için):
Kalori: 306
Protein (g): 9
Karbonhidrat (g): 11

MALZEMELER:
500 g süzme yoğurt
1 yemek kaşığı toz matcha 
çayı 
1 adet muz, dondurulmuş
3 yemek kaşığı bal

TARİF:
1.Donmuş muzu derin 
dondurucudan çıkardıktan 
5 dakika sonra diğer tüm 
malzemelerle mixerde çekin
2.Servis etmeden önce 
buzdolabının derin 
dondurucusunda bir süre 
dinlendirin.

Matcha Ice Cre
(or Frozen yoğurt)
Japan
Total: 6 portions
Nutritional Values (per 
portion):
Calorie: 306
Protein (gr.): 9
Carbohydrate (gr.): 11

INGREDIENTS:
500 gr. of strained yogurt
1 tablespoon of matcha tea 
powder 
1 banana, frozen
3 tablespoons of honey

SPECIFICATION:
1.Toss all the other ingredients 
in a blender 5 minutes after 
taking the frozen banana out 
of the fridge.
2.Keep it in the freezer for a 
while before serving.
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Voyage doomed in the ocean 

Okyanusta 
son bulan 
yolculuk
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Irem Karaosmanoglu
 .  _

Türk yapımı bir gemi olan Ertuğrul Firkateyni, Türk - Japon ilişkilerinde önemli bir yere sahiptir. 
14 Temmuz 1889’da 61’i subay ve memur, 548’i er ve erbaş olmak üzere toplam 609 kişilik 
mürettebatıyla Uzakdoğu yolculuğuna başlayan geminin yolculuğu beklendiği gibi sonuçlanmasa da 
tarihteki önemli deniz yolculuklarından biri olarak biliniyor. 

The Frigate Ertuğrul, a Turkish-made vessel, is of importance in Turkish-Japanese relations. Setting off on 
a voyage to the Far East with a total of 609 crew members on board including 61 commissioned officers and 
public servants, and 548 privates, corporals and sergeants on 14th of July, 1889, the frigate did not end up as 
expected while it is viewed as one of the major voyages in history. 
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II.Abdülhamid, Japonya Prensi 
Komatsu’nun Japon savaş 
gemisiyle İstanbul’u ziyaret 
etmesinin ve kendisine hediyeler 
getirmesinin ardından Japonya’ya 
bir heyet gönderilmesini emreder. 
Bu emri yerine getirmek için 
hazırlıklara başlanır; bir savaş 
gemisiyle, tek Türk yapımı savaş 
gemisi olan Ertuğrul Firkateyni’yle 
yola çıkılmasına karar verilir. 
Fakat Ertuğrul Firkateyni, bir sene 
önce bakımdan geçmiş olmasına 
rağmen makine ve kazanları 
uzun yola elverişli olmadığından 
diğer gemilerin durumu ve 
kullanılabilirliği hakkında 
tartışmalar başlar. 

Bu yolculukta kaptanlık görevini 
üstlenecek olan Yarbay Ali Bey; 25 
yıllık ahşap bir gemi olan Ertuğrul 
Firkateyni’nin bu seferi yapabilecek 
durumda olduğunu, kendisinin her 
türlü sorumluluğu kabul ettiğini 
belirterek 14 Temmuz’da yola 
çıkılacağını duyurur. 

Kafile Başkanı Albay Osman Bey 
ve mürettebatın da gemide yerini 
almasıyla başlayan yolculuk, üç 
ya da dört ayda tamamlanması 
beklenirken on bir ay sürer. Bu 
zaman zarfında üç bayram geçer; 
askerlerin birkaçı baba olduğunu, 
kimisi de bir yakınını kaybettiğini 

Abdülhamid II orders a delegation 
to depart for Japan after Japanese 
Prince Komatsu visits Istanbul on a 
Japanese warship, and brings him 
some presents. Preparations get 
underway to fulfill the order. The 
Frigate Ertuğrul, the sole Turkish-
made warship, is designated as the 
one to set off. However, some debates 
go on and on about the availability 
of other vessels as machines and 
boilers of the Frigate Ertuğrul are 
not fit for such a voyage even though 
she has undergone maintenance a 
year ago. 

To serve as the shipmaster, 
Lieutenant Colonel Ali Bey reports 
that the Frigate Ertuğrul, which 
is a 25 year-old wooden vessel, is 
fit to set off, and he assumes full 
responsibility, and announces that 
she is to depart on 14th of July. 

Kicked off along with Colonel 
Osman Bey, the head of the 
delegation, and all crew members 
on board, the voyage takes eleven 
months even if it is expected to 
normally take three or four months. 
Three religious holidays go by 
over this span of time, and a few 
soldiers find out they have become 
a father while some lose a loved 
one. Wrestling tournaments and 
call-and-response contents are 
organized on board in an effort to 
boost the morale of the soldiers 
and crew members on the lengthy 
voyage. With labored voyage 
through the Red Sea and the Indian 
Ocean, the vessel is welcomed with 
great hospitality in Japan on 7th of 
June, 1890. 

Upon the invitation by the Japanese 
people, the vessel is commissioned 
to stay there for four months. The 
marching band goes around offering 
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öğrenir. Uzun süren yolculukta 
asker ve mürettebatın mücadele 
gücünün yüksek kalması için 
gemide güreş turnuvaları, aşık 
atışmaları düzenlenir. Kızıldeniz 
ve Hint Okyanusu’nu bin bir 
güçlükle aşan gemi, 7 Haziran 
1890’da Japonya’da büyük bir 
misafirperverlikle karşılanır. 

Japon halkının da davetiyle dört 
aylık bir konaklama süresine karar 
verilir; bu sürede bando takımı 
gezerek konserler verir. İki ay 
geçtikten sonra Yarbay Ali Bey 
artık gitmeleri gerektiğini belirtse 
de Japon Bahriyesi gemideki 
tadilatın henüz tamamlanmadığını, 
büyük bir tayfun beklendiğini ve 
bu yüzden biraz daha kalmaları 
gerektiğini söyler. İstanbul’a dönme 
konusunda ısrarcı olan Yarbay 
Ali Bey, mürettebata konuşma 
yaparak kendisiyle gelinmesinin 
zorunlu olmadığını ama kendisinin 
bu yolculuğa bir sonraki gün 
çıkacağını kararlılıkla ifade eder. 

Bir sonraki gün eksiksiz 
mürettebatıyla yola çıkan 
Ertuğrul Firkateyni, beklenen 
tayfunun sert rüzgârına ve 
denizin yüksek dalgalarına daha 
fazla dayanamayarak en büyük 
darbesini ana yelkeninden 
alır. Yelken hasar gördükten 

sonra ilerideki deniz fenerine 
ulaşabilmek için yakılabilecek ne 
varsa kazan dairesine götürülüp 
parçalanır. Geminin tüm gücüyle 
ilerleyebilmesi için yolculuk 
boyunca eşlerine, çocuklarına ve 
bekleyenlerine götürmek üzere 
aldıkları hediyeleri de yakan 
askerler büyük bir mücadele 
verirler. Gelgelelim yüksek basınca 
daha fazla dayanamayan kazan 
dairesi, büyük bir gürültüyle patlar. 
Ertuğrul Firkateyni’nin 14 Temmuz 
1989’da tarihinde İstanbul’da 
başlayan Japonya yolculuğu 16 
Eylül 1890’da, saat 21.30 civarında, 
okyanus açıklarında son bulur. 

Patlamanın ardından gürültüye 
yönelen Kuşimoto halkı, şahit 
oldukları bu büyük kazadan sonra 
derhal seferber olarak askerleri tek 
tek kıyıya taşır, tedavi ederler. 609 
kişilik mürettebattan 69 kişinin sağ 
kurtulduğu hazin kazanın ardından 
Kuşimoto’da bir anıt dikilerek her 
yıl anma törenleri düzenlenir.

Hikayesi trajik olsa da Ertuğrul 
Firkateyni Türk - Japon dostluğunu 
başlatmış, iki millet arasındaki 
ilişkilerin bir temele oturtulmasını 
sağlamıştır. Hadisenin 129. yıl 
dönümünde Osmanlı leventlerini 
saygı ve şükranla anıyoruz.

concerts in the meantime. Two 
months later, Lieutenant Colonel Ali 
Bey notes that they need to go back 
whereas the Japanese Navy reports 
that the repair on board has yet to 
be completed, and a huge typhoon 
is anticipated, thus citing the need 
to stay a little bit more. Insisting on 
getting back to Istanbul, Lieutenant 
Colonel Ali Bey addresses the crew 
and tells them they do not have 
to join him but he is adamant on 
departing the next day. 

Setting off with the entire crew 
the next day, the Frigate Ertuğrul 
takes the biggest blow by the main 
sail, succumbing to the gale of 
the anticipated typhoon and high 
waves. After the sail suffers damage, 
everything flammable is put into the 
boiler in an attempt to make it to the 
next lighthouse. Throwing presents 
they get for their wives, children and 
those waiting for them into the fire 
to make sure the vessel is full steam 
ahead, soldiers put up a great fight. 
However, the fire room explodes 
with a bang as it fails to resist the 

high pressure. Set off from Istanbul 
on 14th of July, 1889, the voyage of 
Frigate Ertuğrul to Japan comes to 
an end off the shore on at 9.30 P.M. 
on 16th of September, 1890.

Gravitating towards the site 
upon the explosion, the people 
of Kushimoto uses every means 
available to bring surviving soldiers 
ashore and treat them in the wake 
of such a huge accident. Upon the 
tragic accident in which 69 crew 
members out of 609 survived, a 
monument is built in Kushimoto to 
hold memorial ceremonies on an 
annual basis.

While her story is tragic, the Frigate 
Ertuğrul paved the way for Turkish-
Japanese relations, and made sure 
the relations between two nations 
are built on a solid ground. On the 
129th anniversary of the accident, we 
remember those fearless Ottoman 
souls with respect and gratitude.
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Âlim, Seyyah, 
Mütefekkir: 
Abdürreşid 
İbrahim Efendi 
(1857-1944)
Scholar, Traveler and Thinker: 
Abdurresid Ibrahim Efendi (1857-1944)

Aslen Sibiryalı bir Müslüman olan Abdürreşid İbrahim Efendi, kendisine “Yeryüzünde seyredin” 
ayet-i kerimesini rehber edinmiş bir seyyah olarak, Güney Afrika ve Amerika hariç bütün dünyayı 
gezmiştir. Kendi hayat hikayesini anlattığı “Tercüme-i Hâlim ya ki Başıma Gelenler” adlı kitabında 
söylediği gibi, memleketi Tara’dan “çoluk çocuğunu ve mini mini ciğerpareleri olan masumlarını 
Allah’a emanet ederek” yola çıkmış, henüz ulaşım araçlarının günümüzdeki kadar gelişmiş 
olmadığı bir dönemde dünyanın diğer ucuna, Japonya’ya kadar gitmiştir. 80 yılı aşkın ömrünü 
yollarda geçiren Abdürreşid Efendi, seyahatleri sırasında birçok coğrafyaya tesir etmiş, çok sayıda 
insanın kalbine dokunmuştur.

Originally a Siberian Muslim, Abdurresid Ibrahim Efendi adopted the verse that reads "travel on 
earth" as his motto to travel to all the destinations around the world except for South Africa and the 
United States. In his autobiography titled "Tercüme-i Hâlim ya ki Başıma Gelenler (Accounts of My 
Own State: My Experiences), he notes that he entrusted God with the task to take care of his kids, 
those pure and little offsprings and went his way to make it to the far side of the world, Japan at a 
time when means of transport was not as advanced as it is in today's world. Having spent 80 years 
of his entire life on the road, Abdürreşid Efendi made influence on many lands during his travels, 
and touched the souls of a great deal of people.
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Abdürreşid Efendi’nin büyük 
seyahati 1908 yılında, Kazan’dan 
yola çıkmasıyla başlar. Hakkında 
onlarca araştırma ve akademik 
çalışma bulunan Abdürreşid 
Efendi’nin en dikkat çeken 
macerası ise şüphesiz Japonya 
yolculuğudur. Çok erken yaşlarda 
almış olduğu eğitimle gittiği her 
şehirde İslamiyet’i anlatmak üzere 
faaliyetlerde bulunan Abdürreşid 
Efendi’nin, Japonya’da İslamiyet’in 
yayılmasında önemli hizmetleri 
olmuştur. Dil, din ve ırk ayrımı 
gözetmeden insanlarla kurduğu 
iletişim, insanların da ona ve sahip 
olduğu değerlere saygı duymasını 
beraberinde getirmiştir. Öyle ki 
karşılıklı saygı zemininde kurulan 
bu iletişim, Tokyo’da bir caminin 
yapılmasına dahi vesile olmuştur.

Abdürreşid Efendi 1909 yılının 
sonlarına doğru Japonya’dan 
ayrılırken Tokyo Tren 
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İstasyonu'nda yüzlerce kişi 
kendisini uğurlamaya gelmiştir. 
Üstelik bu teveccüh sadece 
Tokyo’ya has değildir: Abdürreşid 
Efendi tek başına girdiği her 
şehirden, yüzlerce kişinin 
uğurlamasıyla ayrılmıştır. Hatta 
Singapur’da parası tükendiği için 
yoluna devam edemediğinde 
Müslümanlar ona yardım etmiş, 
bir veda töreni tertipleyerek onu 
Hindistan’a uğurlamışlardır. 

The major trip that Abdürreşid 
Efendi took was kicked off in 
Kazan back in 1908. The most 
striking adventure of Abdürreşid 
Efendi about whom there are 
tens of reviews and academic 
studies is, without any doubt, his 
journey to Japan. Having taken 
actions to tell about Islam in 
every city he had been to based 
on his education provided at 
a very young age, Abdürreşid 

Efendi played significant roles in 
spreading Islam across Japan. The 
way he communicated with people 
regardless of their language, faith 
or race brought about respect 
shown for him and his values. So 
much so that the communication 
based on mutual respect paved 
the way for the construction of a 
mosque in Tokyo.

When it was time for Abdürreşid 
Efendi to depart from Japan in 
late 1909, hundreds of people 
arrived at the Tokyo Train Station 
to see him off. In addition, such 
kindness is not peculiar to Tokyo: 
Abdürreşid Efendi bid farewell 
with hundreds of people to every 
city he had been to on his own. In 
fact, the Muslims people helped 
him out to keep going when he ran 
out of money in Singapore, and 
organized a farewell ceremony to 
see him off for India. 

Kore, Çin, Singapur, Hindistan, 
Mekke, Medine ve Beyrut 
yolculuğunun ardından daha 
önce de birçok kere ziyaret 
etmiş olduğu İstanbul’a gelen 
Abdürreşid Efendi, burada başta 
Mehmet Akif Ersoy olmak üzere 
Sırat-ı Müstakim yazarları ile 
çok sıkı bir dostluk kurmuştur. 
Bu dergide Rusya ve Uzakdoğu 
Müslümanlığı üzerine birçok 
yazı kaleme almış, çeşitli 
yerlerde çok sayıda konferans 
düzenlemiştir. 

1911 yılına gelindiğinde İtalyan 
ordularının Trablusgarp’ı 
işgal etmeleri üzerine yaşlı 
haline bakmaksızın “hiç 
olmazsa sakalık yaparım” 
diyerek önce Mısır’a, ardından 
Trablusgarp’a giden Abdürreşid 
Efendi, Balkan Savaşları ve 
Birinci Dünya Savaşlarında 
da cephe gerisinde Osmanlı 
Kuvvetleri’nin yanında 
bulunmuş, 1934 yılında ise 
Japonya’ya geri dönmüştür. 

Türk-Japon ilişkilerinin 
gelişmesi ve Türk-İslam 
tarihinin Japonya’da tanıtılması 
için birçok faaliyette bulunan 
Abdürreşid Efendi, 1944 
yılında Tokyo’da vefat etmiştir. 
İnsanı hayrete düşüren 
uzun seyahatlerinin ve 
hayat hikayesinin yanı sıra, 
entelektüel birikimi sayesinde 
geriye çok sayıda eser de 
bırakmıştır.

Having made it to Istanbul, 
which he had visited many 
times before, following his trips 
to Korea, China, Singapore, 
India, Mecca, Medina and 
Beirut, Abdürreşid Efendi forged 
close friendships with the writers 

of the magazine Sırat-ı Müstakim 
(the Right Way) including Mehmet 
Akif Ersoy in particular. He wrote a 
myriad of articles for the magazine, 
covering Islam in Russia and 
the Far East, and gave numerous 
lectures in a variety of places.

Having traveled to Egypt and then 
to Tripoli in the wake of Tripoli's 
invasion by the Italian army in 
1911, thinking that he would at least 
serve as a drinking water vendor 
even though he was an old timer, 
Abdürreşid Efendi stood by the 

Ottoman forces behind the front 
lines during the Balkan Wars and 
the World War I, and returned to 
Japan in 1934.

Having taken quite a few initiatives 
to improve Turkish-Japanese 
relations, and promote the 
Turkish-Islamic history in Japan, 
Abdürreşid Efendi passed away 
in Tokyo in 1944. In addition to his 
astonishingly long trips and life 
story, he left a legacy with scores 
of works based on his intellectual 
know-how. 
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ÇORAPLARINIZIN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN
Çorabınızı suyun altında biraz bekletin. Ardından 
hafifçe sıkın ve plastik bir poşet içine koyarak buzluğa 
atın. Bir gece boyunca buzlukta bekletin. Sonra çıkartın 
ve çözünmesini bekleyin. Böylelikle çorabınızın ömrünü 
uzatmış olursunuz.

HOW TO EXTEND THE LIFE OF YOUR SOCKS
Keep your socks immersed in water for a while. Then, 
slightly wring them and place them in a plastic bag before 
putting them in the freezer. Keep them in the freezer 
overnight. Take them out and wait for them to defrost.
This will extend the life your socks.

PİZZANIZIN KURUMAMASI İÇİN
Mikrodalga fırına koyduğunuz pizzanın dişleri 
kıracak kadar sert olmaması için pizzanın yanına 
bir bardak su koymanız yeterli. Böylece pizzanızın 
kurumasını engellemiş olursunuz.

HOW TO MAKE SURE PIZZA
DOES NOT GET DRY
Putting a glass of water next to pizza when you put 
it in a microwave oven does suffice to make sure it 
does not break your tooth. This will prevent pizza 
from getting dry.

AYAKKABILARI TEMİZ 
TUTMAK İÇİN
Ayakkabıların kirlenmiş kauçuk 
tabanlarını temizlemek için aseton 
kullanın. Daha temiz bir görüntüye 
ulaşacaksınız.

HOW TO KEEP YOUR
SHOES CLEAN  
Use acetone to clean dirty rubber 
soles of your shoes. They will look 
cleaner.

YAĞ LEKELERİNDEN
KURTULMAK İÇİN
Yağ lekelerinin üzerine mısır unu 
koyarak 10 dakika bekletin, sonrasında 
bu bölgeyi elektrikli süpürge ile çekin.

HOW TO REMOVE
OIL STAIN
Put some corn flour on oil stain and 
allow it to settle for 10 minutes, and 
then vacuum it up.

BARDAK İZİNDEN KURTULUN
Kâğıt havluya bir-iki kaşık mayonez 
sürün, izin üstünden geçin. 15 
dakika kadar bekleyin, izin tamamen 
kaybolduğunu göreceksiniz.

HOW TO GET RID OF RING MARKS
Apply a couple of tablespoons of 
mayonnaise on a paper towel, and rub 
it on the mark. Allow it to settle for 15 
minutes, and you will see it is totally gone.

BURUN TIKANIKLIĞINIZI
ENGELLEYİN
Bir bardağa su ve tuz koyun. Bu tuzlu suyu 
hafifçe burnunuza çekin, bırakın. Tuzlu su 
burundaki damarları rahatlatacaktır. Bu 
işlem sonunda burnunuz açılacaktır.

HOW TO AVOID
NASAL OBSTRUCTION
Put water and salt in a cup. Sniff that salty 
water up your nose and let it go. Salty water 
will relieve veins in your nose. This will 
unblock your stuffy nose.
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EMEKLİ MAAŞI ALAN 
MÜŞTERİLERE İNDİRİM 
KAMPANYASI  
İlk maaş ödemesi için PTT’yi 
tercih edecek ve başka bir 
bankadan almakta olduğu 
maaşını PTT’ye taşıyacak emekli 
müşterilerin posta kargosu/
kargo ve APS Kurye gönderilerine 
indirim uygulanmaktadır.

PTT KART HİZMETİ
Pttbank hesap sahiplerinin 
kullanımına sunulan maestro, 
visa ve troy logolu Pttkart’lar 
ile müşteriler, hesabındaki 
parayı Pttmatik’lerin yanı sıra 
dünyanın her yerinde hem 
nakit ihtiyaçlarında hem de 
alışverişlerde kullanabilmektedir. 
Üstelik Pttkart ile Pttmatik’lerden 
nakit çekimine ek olarak hesap 
hareketleri, para aktarma, para 
yatırma, fatura ödeme vb. tüm 
bankacılık işlemleri 7 gün 24 saat 
kesintisiz yapılabilmektedir.

SİGORTA HİZMETLERİ
PTT Sigorta Platformu; 
müşterilerine çok sayıda sigorta 
şirketinin tekliflerini karşılaştırmalı 
olarak sunar, böylece ihtiyaçlarına 
ve bütçelerine uygun teklifi 
seçme fırsatı sağlar. Platformda, 
0850 724 77 88 numaralı çağrı 
merkezi üzerinden 7/24 hizmet 
verilir. PTT iş yerleri üzerinden 
sigortacılık hizmetinin verilmesi 
amacıyla oluşturulan PTT Sigorta 
Platformu’nda sigortacılık hizmetleri 
tek bir çatı altında toplanmakta; 
üye sigorta şirketlerinin Zorunlu 
Trafik, Kasko, DASK, Eşya / Konut, 
Sağlık (Tamamlayıcı Ameliyat 
Sağlık, Yabancı Sağlık), Ferdi Kaza 
Sigortası ve Bireysel Emeklilik 
Sistemi (BES) ön başvurusu 
hizmetleri müşterilerimize 
sunulmaktadır.

DISCOUNT FOR CUSTOMERS 
WITH A PENSION 
Any pensioner to opt for PTT for 
their first pension payment and 
transfer their pension from their 
regular bank to PTT will now enjoy 
a discount for any mail, parcel and 
express mail service by courier.

PENSION PAYMENTS
Offered for Pttbank account 
holders, Pttcard, which bears logos 
maestro, visa and troy, allows 
customers to use money in their 
accounts at Pttmatik kiosks and 
anywhere around the world for 
their needs for cash and shopping. 
In addition, Pttcard also offers 
cash withdrawal from Pttmatik 
kiosks, and make any banking 
transactions such as account 
transactions, wire money, cash 
deposit, and payment of bills etc. 
for 24/7.

INSURANCE SERVICES
Turkish Post's Insurance Platform 
offers customers proposals by a 
great deal of insurance companies 
in a comparative fashion, thus 
helping them make a choice that 
fits for their needs and budgets. 
The platform provides 24/7 
service through a call center: 
+90850 724 77 88. Established to 
offer insurance services via PTT 
offices, PTT Insurance Platform 
gathers insurance services under 
one single umbrella, and provides 
customers with pre-application 
services for compulsory car 
insurance, hull policy, catastrophe 
insurance pool (DASK), property/
dwelling insurance, healthcare 
(complementary surgery 
insurance, healthcare insurance 
for foreign nationals) insurance, 
personal accident insurance and 
individual pension plan.
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PTTKEP (KAYITLI 
ELEKTRONİK POSTA)
PTTKEP; taahhütlü, hukuken 
geçerli delil sağlayan fiziki 
postanın elektronik ortamdaki 
eş değeri olan resmî e-posta 
adresidir. KEP sistemiyle resmî, 
özel ve ticari her türlü belge 
veya yazı kurum, kuruluş ve 
şahıslar arasında elektronik 
olarak gönderilip alınabilmekte, 
başka bir deyişle yasal 
geçerliliği bulunan elektronik 
yazışmalar yapılabilmekte 
ve bildirimler (beyanname, 
bildirge, başvuru, ihtar, ihbar, vb.) 
gönderilebilmektedir.

APS KURYE
Kapsamında haberleşme maddesi, 
dosya, doküman, evrak veya eşya 
bulunan, belli bir ağırlık ve hacme 
kadar PTT tarafından yurt içi 
varışlı “APS Kurye Özel Hizmeti” 
ile kabul edilen gönderilere APS 
Kurye denir. Genel kural olarak, 
kapsamında eşya bulunan bütün 
gönderilerin içeriği kontrol 
edilmektedir. Ancak kapsamında 
haberleşme niteliğinde yazı 
veya doküman bulunan APS 
Kurye gönderilerinin kapalı 
olarak postaya verilmesi halinde 
gönderinin içeriği kontrol 
edilmeden kabulü yapılabilir.

TURPEX
Yurt dışı gönderilerinizde PTT 
tecrübesi ve güvencesiyle tanışın. 
TURPEX hizmeti kapsamında 
evrak, doküman, hediyelik eşya, 
uluslararası bedelli-bedelsiz ve 
geçici ihracat eşyalarını, fuar ve 
sergilerde tanıtılmak üzere ürün 
ve yayınları TURPEX gönderisi 
olarak postaya verebilir, hızlı ve 
güvenilir bir şekilde yurt dışına 
gönderebilirsiniz.

PTTKEP (REGISTERED 
ELECTRONIC MAIL)

PTTKEP is an official e-mail address 
equivalent to electronic version 
of any physical mail that legally 
constitutes admissible evidence 
such as any registered mail.  KEP 
allows submitting and receiving 
any official, private and business-
related documents or letters to and 
from organizations, agencies and 
individuals in an electronic form. 
In other words, you can engage in 
electronic correspondence and send 
notifications (declaration, return, 
application, summons etc.)

EMS COURIER

EMS Courier service is provided by 
the Turkish Post for any shipment of 
correspondence materials, papers, 
documents, letters or belongings 
considered under the category 
"EMS Courier Private Service" with 
domestic arrival destination for 
up to a certain weight and size. As 
a general rule, any shipment with 
content of belongings is checked. 
However, the content of any mail 
with a correspondence material or 
a document is unchecked when it 
is delivered to a Turkish Post office 
in a sealed form as a part of EMS 
Courier shipment.

TURPEX

Enjoy PTT’s experience and 
assurance for international posts. As 
a part of the TURPEX service, you 
can now send papers, documents, 
souvenirs, international paid, free and 
temporary export goods, products 
and publications to be promoted in 
fairs and exhibitions in the form of 
TURPEX shipments and send them 
abroad in a quick and reliable fashion.

Dünyada 200’ün Üzerinde Noktaya

Turpex Güvencesiyle  
Hızlı Teslimat Kolay Takip
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Resimdeki
sanatçı

Yücelme

Samaryum
imi

Kemik içi
maddesi

Tam

Mağara
Yıllık

Annenin
erkek

kardeşi

Bir nota

Kış

Pıhtılaşma
ile kandan
ayrılan sıvı

Bundan
başka, bir de

Bilimsel

Asal

Cezire

İnsanlık

Duvar

Kış ve yaz
arasındaki

mevsim

Yedi yaşından
büyük erkek

boz deve
Vietnam'ın
başkenti

Düşünce

Vahşi yaşam
gezisi

Karakter

Bir ilimiz

Gösterge
çizelgesi Saten Çağlar,

devirler

Kiloamper
(kısa)
Koni

biçiminde
olan

Ana, temel

Bütünleme

Tespih
başlığı

Araştırma
sonucu yazısı

Ayrılık

Ağzı sıkı

Güç simgesi
değnek

Az karşıtı

Optimist
İlçe

Rus, Leh,
Sırp vs. ortak

adı

Pazar

Ölümlü

Uğuldama
sesi Bilginler

Karahumma

Çaydaki
etkin madde

Eserler

Utanç duyma

Kendi isteği
ile işten
ayrılma

Vilayet

Öbürü

Güvenli

Firar

Hayvanda
soluk borusu

Tarihi kalıntı

Zıt, karşıt

Üstü kapalı
belirtme

Azerbaycan
parası

Küçük limon

Geniş ve bol
karşıtı, ensiz

Bağırma

Yemek
pişirilen yer

Ödünç verme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

HÜLYA KOÇYİĞİT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KOLAY
EASY

ORTA
MEDIUM

ZOR
HARD

SUDOKU
SUDOKU

Her satırı, her sütunu ve  her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurun.
Fill each row, column and 3X3 square with numbers from 1 to 9.

ÇÖZÜMLER
SOLUTIONS

HAZIRLAYAN / EDITOR:   Bertan Kodamanoğlu

H İ İ E S D Ş
Ü S T E L İ K E S A S İ

İ L M İ İ N S A N İ Y E T
Y L Ö K İ D E I R A

B A H A R S K A L A U
K A E S A S İ M A M E

K O N İ K F İ R K A T D
Ç O K K A Z A S L A V

İ Y İ M S E R P İ Y A S A
İ A T İ F O A S A R

U Ğ U L T U A R
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Siz de PTT Hayat ile çektiğiniz fotoğrafları
#ptthayatıniçinde etiketiyle

Twitter ve  Instagramda paylaşın,
en çok beğenilen fotoğrafı yayınlayalım.

#ptthayatıniçinde




