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Foreword

Sunuş

HER ZORLUK,
ARDINDAN GELECEK
GÜZEL GÜNLERIN
HABERCISIDIR
Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgın
sürecinin ülkemizdeki seyrini kontrol altına almak ve
hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla devlet ve
millet olarak destansı bir mücadele veriyoruz. Bu zorlu
süreçte, salgının en az hasarla atlatılabilmesi için biz de
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak önemli sorumluluklar üstlendik.
Öncelikle aldığımız sağlık ve hijyen önlemleri çerçevesinde; tüm anahat, bölgesel, YHT ve banliyö trenlerimizde düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerine başladık.
Gar ve istasyonlarımız ile seferlerine yüzde 50 kapasiteyle yeniden başlayan yüksek hızlı trenlerimizde KOVİD-19 hastası olduğundan şüphe edilen yolcularımızın
izole edilebileceği alanlar oluşturduk. Yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu istasyonlarımıza termal kamera
sistemi kurarak il sağlık müdürlükleri ile koordinasyon
hâlinde sağlık ekipleri bulundurmaya başladık.
Vatandaşımızın sağlığını korumak amacıyla İçişleri Bakanlığı Genelgesi’ne uygun olarak; yolcu taşımacılığı
firmalarını, mevcut tedbirler, hijyen kuralları ve sefer
sonrası dezenfeksiyon işlemleri hususlarında denetlemeye başladık.
Havayolu sefer iptalleri nedeniyle hak kayıpları yaşanmaması için havalimanı, terminal, yer hizmetleri işletmelerinin ruhsat ve temdit ödemeleri ile borçlarını öteledik; hizmet tarifemizde yer alan kalemlerde indirime
giderek sektöre katkı sağladık. Havayolu Yolcu Haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile havayollarından bilet iade kaynaklı nakit çıkışını geçici bir süreliğine
dengeledik. Yolcu haklarının koruması amacıyla, uçuşların başlamasından iki ay sonra bilet iadelerini garanti
altına aldık.
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Bu süreçte PTT Ailesi de e-ticaret ve e-bankacılık alanlarında sağladığı hizmetlerle, vatandaşlarımıza pek çok
işlemi PTT iş yerlerine gelmeden evlerinden gerçekleştirme imkânı sundu. Sosyal yardım ödemeleri ile İŞKUR
ve emekli maaşı ödemelerini vatandaşların kayıtlı konut adreslerinde gerçekleştiren PTT, 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlarımıza ücretsiz maske temini konusunda da sahada aktif görev aldı.
İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte, PTT personelinin
gayretli çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir. Bu
vesileyle salgın sürecinde kamusal hizmetleri kesintisiz
şekilde sürdüren sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere Bakanlık personelimiz ile tüm resmi görevlilerimize
ve yaşamsal ihtiyaçlarımızı tedarik eden esnafımıza ve
özel sektörümüze teşekkür ederim.
Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi sağlık sistemlerinin çöktüğü, yüz binleri aşan ölüm vakaları görüldüğü
bu dönemde, hep birlikte özveride bulunduk ve hükümetimizin aldığı tüm önlemler sayesinde, ülke olarak
takdir edilen büyük bir başarı sağladık.
Gösterdiğimiz bu büyük çaba ile, salgının yayılma seyrini ülkemiz özelinde kontrol altına aldık ve yeni bir sürece girdik. Her ne kadar normalleşme adımları atmaya
başlasak da bir süre daha tedbirli davranacak, güvenli
mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. “Kontrollü sosyal hayat” olarak tanımladığımız bu dönemde bir
yandan ekonomimizin dinamiklerini işletecek bir yandan da eğitim ve kültür hayatımızı canlı tutacağız.
Ülkemizin bu hastalığı tamamen yeneceğine inancımız tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde,
güçlü Türkiye idealimiz doğrultusunda kararlı adımlarla yürüyecek ve milletimize hizmet etmeye devam
edeceğiz. Bu duygularla yüce Allah’tan aziz milletimize
sağlık ve afiyet diliyor, zor günlerde gösterdiği metȃnet ve sabır için bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı
sunuyorum.

Adil KARAISMAILOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

EVERY CHALLENGE IS
A SIGN FOR BETTER
DAYS YET TO COME
Our government and people are giving an epic struggle
to control the country-wide course of coronavirus pandemic which has deeply affected the whole world. As the
Ministry of Transportation and Infrastructure, we have
undertaken important tasks to overcome the pandemic
with the least damage.
We have primarily started regular disinfection works in
all our main and regional lines, high-speed trains and
suburban trains in line with our health and hygiene measures. We have designated isolation areas for suspected Covid-19 patients in our terminals and stations and
in the high-speed trains that have re-started operations
with 50% capacity. We have established thermal camera
systems in our densely-populated stations and appointed health teams in cooperation with provincial health
directorates.
In order to protect the health of our citizens, we have
started to audit, pursuant to the instructions of the Ministry of Internal Affairs, passenger transportation companies with respect to the measures they have taken,
the hygiene rules they have applied and the post-service
disinfection works they carry out.
In order to avoid loss of rights due to the cancellation of
flights, we have postponed the licensing and extension
payments as well as other debts of airports, terminals and
ground service companies. We have applied discounts
in our services to support the sector. We have modified
the Regulation on the Rights of Airway Passengers to
temporarily balance the cash outflow of airlines arising
from the refunds of flight tickets. In order to protect the
rights of passengers, we have secured ticket refunds to
be paid two months after the resuming of flights.
Through e-commerce and e-banking services, PTT family has allowed our people to carry out several transactions while staying at home, without the need to go to a
PTT office. PTT has paid social aids, Turkish Employment
Agency pays and pensions at the residential addresses
of the citizens. It has also taken an active role in delivering free masks to citizens at an age between 20-65.

The diligent work of PTT staff in these challenging times
is beyond any praise. In this respect, I would like to thank
our health care providers, the staff of our Ministry and all
other officials that keep offering public services as well as
the private sector and tradesmen that deliberately work
to meet our basic needs.
In a period even when the health systems of the most
advanced countries in the world have collapsed, with
over hundreds of thousands deaths, we have made sacrifices and gained a praiseworthy success as a country
thanks to all the measures taken by our government.
We have entered a new phase in the course of pandemic
as we were able to take the spread of pandemic under
control thanks to these great efforts. Yet, we will continue to be cautious in this normalization process, paying
attention to social distancing and the rules of hygiene.
The process we call as “controlled social life”, will both run
the dynamics of our economy and keep education and
culture alive.
We truly believe that our country will overcome this disease. We will take firm steps to progress under the leadership of our President and continue to serve our people.
I wish almighty Allah gives our nation health and welfare and hereby I express my gratitude to all our people
for the strength and patience they have shown in these
challenging times.

Adil KARAİSMAİLOĞLU
T. C. Minister of Transport and Infrastructure
HAZİRAN - JUNE
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Foreword

Sunuş

PTT FAMILY HAS
BECOME THE
SOURCE OF PRIDE
FOR OUR COUNTRY

PTT AİLESİ
ÜLKEMİZİN
GURURU OLDU
Güçlü PTT Ailesi olarak, 180 yıllık tarihimiz boyunca
olduğu gibi, dünyayı derinden sarsan ve olumsuz etkileri ülkemizde de görülen pandemi sürecinde milletimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Ülkemizin bu zor günleri geride bırakması ve koronavirüs
hastalığının etkilerinin azaltılması için gişelerde ve
dağıtım alanlarının her kademesinde tedbiri elden
bırakmadan canla başla çalışan ve milletimizin takdirini kazanan personelimizle gurur duyuyoruz.
PTT Ailesi, salgın sürecinde vatandaşımızın evde kalmasını sağlamak amacıyla fedakârca hizmet verdi
ve mazisine yakışan başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. Ailelerinden ayrı kalıp mesai mefhumu gözetmeden gayretle çalışan personelimiz, ülkemizin yüz akı
oldu. Gerek iş yerlerimizde, gişelerde gerekse ücretsiz maske temini, sosyal yardım ve maaş ödemeleri
gibi dağıtım alanlarında hijyen kurallarına bağlı kalarak hak sahiplerinin evine kadar giden personelimiz, zor günlerde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdı ve üzerine düşen görevi yerine getirdi. Üstün
hizmet aşkıyla ülkemizi gururlandıran ve milli görev
bilincinin en güzel örneğini sergileyen tüm çalışma
arkadaşlarımıza minnettarız.
Personelimizin başarıları ve özverili çalışmaları devletimizin de takdirini kazandı. Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek iradeleri
ve talimatları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun himaye ve destekleriyle Ramazan Bayramı’nın hemen öncesinde PTT
personelimize sağlanan maddi destek bu takdirin
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önemli bir ifadesidir. Bu vesileyle Teşkilatımız adına,
Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza
şükranlarımızı sunuyorum.
Cenab-ı Allah’ın izniyle güzel ülkemizin bu zor günleri geride bırakacağına yürekten inanıyor, yarınlara
umutla bakıyoruz. PTT Ailesi olarak her koşulda milletimizin hizmetinde olmaya ve nice başarılara imza
atmaya devam edeceğiz.
Bu ay, aynı zamanda, bizlere içimizdeki vatan sevgisini aşılayan ve alın terinin ne kadar değerli olduğunu öğreten kıymetli babalarımızın da Babalar Gününü kutluyoruz. Başta, PTT bünyesinde görev yapan
çalışma arkadaşlarım olmak üzere, çocuklarının geleceği için çalışan tüm babaları sevgiyle ve saygıyla
selamlıyorum.

Hakan GÜLTEN
PTT AŞ Genel Müdürü
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı

As the strong PTT family, we keep serving our nation during the pandemic which has deeply shaken the world as well as our country, like we have
always done in our 180-year history. We are proud of
our staff that have gained the approval of our nation by putting all their efforts to work at offices and
at each level of the distribution process in order to
help our country overcome these challenging times
and minimize the effects of coronavirus disease.
PTT family has devotedly served our people to keep
them at home during the pandemic and has achieved a great success to crown its glorious history. Our staff have worked overtime away from
their family to become the honor of our country.
They have both work at offices and knocked the
door of our people to deliver free masks, social aids
and salaries, following the rules of hygiene. They
have facilitated the life of our citizens in these difficult times. We are grateful to all the colleagues
that honor our country with their outstanding service, displaying the best example of national duty.
The achievements and devoted work of our staff
have been praised by the government, too. The financial aid offered to PTT staff with the appreciation
and order of H.E. President, Recep Tayyip Erdoğan
and the encouragement and support of our Minister of Infrastructure, Adil Karaismailoğlu right before
the Eid al-Fitr is the most significant representation
of this appreciation. So I would like to take this opportunity to thank to our President and Minister.

Truly believing that our country will overcome these challenging times with the help of the almighty
Allah, we have hope for the future. PTT family will
keep serving our people in better days, to go to the
remotest destinations and achieve great successes.
Hereby I would like to wish a Happy Fathers’ Day to
the precious fathers who teach the importance of
patriotism and giving efforts while working hard for
to future of their family and children.

Hakan GÜLTEN
Director General of the Turkish Post Corporation
UPU Chairman of The Council of Administration
HAZİRAN - JUNE

9

Kültür&Sanat / Culture&Art

Kültür&Sanat / Culture&Art

Merve Ayar
FİLM / MOVIE

Her Haziran ayının üçüncü
pazar
günü
kutlanan
“Babalar Günü” babalarımıza
duyduğumuz sonsuz sevgiyi
ifade etmek için önemli bir
fırsat. Bu sabah tüm aile
“baba evi”ndeyiz. Babamızın
merkezinde olduğu bir kahvaltı
sofrası kurup ona aldığımız
ufak hediyeleri sunuyoruz.
“Benim için en güzel hediye
bu sofra” diyor babam. “Çünkü
babaların en mutlu olduğu
anlar, tüm çocuklarının aynı
sofrada buluştuğu anlardır”
diyor. Kahvelerimizi içerken
bir pazar sineması izlemek
istiyoruz. Tercihimiz günün
anlam ve önemine çok uygun:
“Umudunu Kaybetme”. Aksiyon
filmlerinden
tanıdığımız
Will Smith’i bu sefer bir
dram
filminde
görüyoruz.
Oğluyla birlikte zorlu bir hayat
mücadelesi
veriyor.
Christ
Gardner’in yaşanmış bir hayat
hikayesinden
esinlenerek
kurguladığı filmde baba –
evlat ilişkisine dair çok derin
mesajlar var. Bir babanın
evladını mutlu edebilmek için
yaptığı fedakârlıklar, çocuğuna
aşıladığı ahlâki değerler ve
onun yaşamını şekillendiren
dokunuşlar
çok
etkileyici
anlatılmış. Bu arada filmin
kıvırcık saçlı çocuk yıldızı, Will
Smith’in
gerçek
hayattaki
öz oğluymuş. “İyi oyunculuk
da genetikle ilişkili” diye
şakalaşıyoruz. Filmin sonunda
babamızın gözleri mutlulukla
parlıyor. Evlatları olarak onu
mutlu etmekle gururlanıyor,
huzur duyuyoruz. Gece gündüz
demeden çocuklarının rızkı
için çalışan, yuvasına kol kanat
geren ve ailesinin kahramanı
olan
tüm
babalarımızın
“Babalar Günü” kutlu olsun.
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KİTAP / BOOK

UMUDUNU
KAYBETME

THE PURSUIT OF HAPPINESS
“Father's Day”, celebrated on the third Sunday of every June, is a significant
opportunity to show our eternal love for our fathers. This morning, we
are at our family home. We set up a breakfast table, and our father sits in
the center. Then, we offer him the little gifts that we bought for him. My
father says, "Being together at this table is the best gift for me". "Because
the moments when fathers are happiest are the moments when all their
children meet on the same table," he says. While drinking our coffees, we
want to watch a movie suitable for Sunday. Our movie choice is very suitable
for the meaning and significance of the day; "The Pursuit of Happiness". Will
Smith, usually starring in action movies, is the leading role in this drama. He
struggles for life with his son. There are very profound messages about the
father-son relationship in the movie, inspired by real story of Christ Gardner.
The sacrifices made by a father to make his child happy, the moral values
instilled in his child, and the touches that shape his life are truly impressive.
Meanwhile, the curly-haired boy star of the movie was Will Smith's real-life
son. We are joking, "Good acting is related to genetics as well." At the end of
the movie, our father's eyes shine happily. We are proud to make him happy
as her children and we feel peaceful. Happy Father's Day to all of our fathers,
who work for the sake of their children day and night, take their family under
their wing and become the hero of their family.

BIR TÜRK AILESININ
ÖYKÜSÜ – İRFAN ORGA

PORTRAIT OF A TURKISH
FAMILY– IRFAN ORGA

Bu sıralar biyografi okuyorum hep. Tekrar tekrar
okuyorum. Sanki güç veriyor, teselli ediyor.
Savaşlar, hastalıklar, ayrılıklar… “Bu dünyada
kimler neler yaşamış, bu da bir şey mi?”
diyorum. Biyografilerin olduğu rafta gözüme
çarpıyor: “Bir Türk Ailesinin Öyküsü”. Sanırım
üçüncü okuyuşum olacak. Her okuyuşumda
farklı bir detay yakalıyorum. Hem üslubu hem
de gerçek bir aile öyküsü olması nedeniyle çok
rahat okunuyor, akıp gidiyor. “Anlatsam roman
olur” denilecek bir hayatı, daha doğrusu annesi
üzerinden tüm ailenin hayatını anlatmış İrfan
Orga, bir anı-roman yazmış. Roman insanı
oturduğu koltuktan alıp eski İstanbul sokaklarına,
klasik ahşap evlerden birine götürüyor. O evde
neler olmuyor, neler yaşanmıyor ki! Savaşlar,
kıtlıklar, yangınlar ve Birinci Dünya Savaşı
koşullarında tepetaklak olabilen yaşamlar. Eh,
böyle bir hikâye okurken bize de yaşadığımız
günlere bakıp şükretmek düşüyor. Bu dünya
neler görmüş geçirmiş. Bunlar da gelir geçer.
Sağlık olsun da gerisi hallolur.

These days I am reading biographies. I read it
over and over again. As if they give me power and
comfort. Wars, diseases, separations… I feel like,
“The world survived after so many things, is this
a big issue that we are experiencing right now?”.
It catches my eye on the shelf with biographies:
“Portrait of a Turkish Family”. I think it will be my
third time to read it. I grasp a different detail with
each reading. You can read it very quickly thanks
to its style and because it is a real family story. Irfan
Orga narrated an extraordinary, wrote a memoirnovel explaining the life of the whole family
through her mother. The novel takes the person
from his/her seat and takes him/her to the streets
of old Istanbul, one of the classic frame houses.
So much is going on in this house! Wars, famines,
fires and lives that could be turned upside down
in the First World War. Well, while reading such
a story, our duty is considering today's conditions
and be grateful. What has this world experienced?
All things will pass. As long as we are healthy, the
rest will be resolved.
HAZİRAN - JUNE
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DIJITAL SPOR
UYGULAMALARI

APPLICATIONS
OF SPORTS

Eskiden olsa her gün 20 dakikalık kısa yürüyüşler
yapardım. Haftada üç gün bir saat yürümeye çalışırdım.
Yürüyüş zihnimi toparlamama yardımcı olur, iç sesimi
dinlememe fırsat verir, beni dinlendirirdi. Ancak sokağa
çıkma kısıtlamaları sonrası “bir süreliğine de olsa”
yürüyüşleri erteleme kararı aldım. Bu sefer de ev içinde
hareketsiz kalmak canımı sıkmaya başladı. Ne yapsam
ne etsem diye düşünürken cep telefonunda çok sayıda
spor uygulaması olduğunu fark ettim. Hemen bir
tanesini gözüme kestirip indirdim. “Biraz hamlamışım”
seçeneğiyle ufak ufak başladım. Birkaç gündür
uygulamanın bana sunduğu plana göre egzersiz
yapıyorum. Oldukça iyi hissediyorum. Uygulama
egzersiz zamanı geldiğinde bildirim gönderip beni
uyarıyor, kaç kalori harcadığımı hesaplıyor, gelişimimi
izliyor. Hâl böyle olunca bütün gün kanepede uzanmak
için bahane kalmıyor. Arkadaşların kullandığı benzer
uygulamalar da varmış. Demek ki ev koşullarında
da sağlıklı yaşamak, formunu korumak mümkün
olabiliyormuş. Ancak yine de vücudu çok zorlamamak,
sakatlanmamak lazım. Dikkati elden bırakmadan güne
hareket katmak önemli.

I used to walk for 20 minutes every day. I used
to walk for an hour three days a week. Walking
would help me collect my thoughts, give me the
opportunity to listen to my inner voice, calm me.
Nevertheless, after curfews, I decided to postpone
my walks for a while. This time, it was so boring
to stay in the house. While thinking about what
to do, I apprehended that there are many sports
applications on the phone. I selected one and
download it immediately. Since I got out of
condition, I started small.
I have been exercising according to the plan offered
by the application for a few days. I feel pretty good.
The application sends a notification and warns me
when it is time to exercise, calculates how many
calories I spend, and controls my progress. Then,
there is no excuse for lying on the couch all day. My
friends used similar applications. So, it was possible
to live healthily and keep fit even while staying at
home. However, one should not force the body or
not to be injured. It is important to move during
the day without being careless.
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BERLİN FLARMONİ KONSERİ

BERLIN PHILHARMONIC

Geçen yaz Berlin’de Flarmoni’nin açık hava
konserini dışarıdan dinlemiştim. Daha doğrusu
şöyle, arkadaşımla bilet bulmaya çalışmış ama
bulamamıştık. En azından binasını dışarıdan görelim
diye gittiğimizde açık havada konser verildiğini ve
konser mekânının yakınında piknik yapan pek çok
dinleyiciyi görmüştük. Bizim futbol maçlarındaki
“beleş tepe” gibiydi. Biz de hemen yakındaki
marketten yiyecekler alıp kendi küçük pikniğimizi
hazırlamıştık. Böylece hem Berlin Flarmoni’nin
müthiş konserini dinlemiş, hem de bir yandan
piknik yapmıştık. Önümüzdeki çimlerde bebekli bir
aile vardı. Bebek kundağında mışıl mışıl uyurken
annesiyle babası dans ediyordu. Konseri “dışarıdan”
dinlemenin böyle güzel avantajları vardı. Bu güzel
bayram havasında o konseri hatırladım ve acaba
arşivlerinde kaydı var mıdır diye baktım. Berlin
Flarmoni’nin kendi web sitesine girince ne göreyim!
Korona “hatırına” bir güzellik yapmışlar. Ücretsiz
olarak kaydolup 30 gün boyunca tüm arşivin tadını
çıkarabiliyorsunuz. Sabahtan beri dinlediğim kaçıncı
konser bilmiyorum. İnsanın pijamalarıyla kanepede
uzanırken, ya da mutfakta yemek yaparken Berlin
Flarmoni’yi dinlemesi de ayrı bir keyifmiş doğrusu.

Last summer, I listened to the open air concert of
Philharmonic. More precisely, we strived to find
tickets with my friend, but we could not. When we
went there to at least see the building, we saw that
the concert was held in the open air and we saw
that the concert was to be held in the open air and
many listeners had a picnic near the concert venue.
It was like the "free hill" in our football matches. We
immediately bought food from the nearby market
and prepared our own little picnic. So we both listened
to Berlin Philharmonic's great concert and had a
picnic. There was a family with a baby on the grass.
While the baby was happily sleeping, the mother and
father were dancing. Listening to a concert "in the
open air" offered such advantages. I remembered that
concert in this beautiful bairam time and wondered if
I could find the record in the archives. When I visited
Berlin Philharmonic website, I was very surprised!
They made a favor because of corona. You can sign up
for free and enjoy the entire archive for 30 days. I don't
know how many concerts I've been listening to since
the morning. It is also a pleasure to listen to the Berlin
Philharmonic while lying on the sofa in the pajamas or
cooking in the kitchen.
HAZİRAN - JUNE
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SAFIYE AYLA
– GÖNÜL
ŞARKILARI
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2CELLOS KONSERI - TRT 2

CONCERT OF 2CELLOS - TRT

Evde kanepede oturmuş, televizyon kanalları arasında
gezinirken TRT 2’de bir konsere denk geliyorum. Müzik
tanıdık ama tam çıkaramıyorum. Kimin konseri bu?
Ekranın sağ alt köşesindeki küçük yazıyı okumaya
çalışıyorum. Gözüm tam seçmiyor, heceliyorum:
2-Cel-los. Okuyorum ve kalbim küt küt küt atıyor,
2Cellos! Benim sürekli internetten dinlediğim ve
“bir gün konserine gitmek istiyorum” diye hayaller
kurduğum grup! Bu sefer Avustralya’da, Sydney Opera
Binası’nda sahne almışlar. Normalde olsa “Ah ah, şu an
orada bu konseri canlı izleyen insanlar var” der, içten içe
kıskanırdım. Bu sefer şöyle dedim: “Ne güzel oldu değil
mi? Tüm dünya bir araya geldik, aynı konseri izliyoruz.
Hem de dünyanın en güzel opera binalarından
birinde ama ev konforunda…” Hemen arkadaşıma
mesaj atıyorum, o da izlesin diye. Kendimi çellodan
yükselen nağmelere kaptırıp oldukça keyifleniyorum.
Ara sıra arkadaşımla mesajlaşıp çalınan eserleri kritik
ediyorum. Ne de çabuk bitiyor. Tekrarı olur mu acep?
Konser sonunda TRT 2’deki bu konser kuşağını düzenli
olarak takip etmeye karar veriyorum.

While sitting at home on the couch and browsing
through TV channels, I come across a concert in
TRT 2. The music is familiar, but I can't get it. Whose
concert is this? I am striving to read the small text
in the lower right corner of the screen. I can't see it
correctly; I spell it: 2-Cel-los. I read it and my heart is
pounding 2Cellos! The group that I listened to on the
internet and dreamed about going to their concert
one day. They performed at the Sydney Opera House
in Australia, this time. I would normally say, "People
are watching this concert live right now." This time I
said: “How nice is it? We came together as the whole
world and we are watching the same concert. In one
of the most beautiful opera houses in the world, but
at the comfort of home..." I'm texting my friend right
away so s/he can watch it as well. I enjoy myself while
listening to cellos. Sometimes, I talk about the song
I am listening to with my friend. It ends very quickly.
Will they broadcast again this concert? At the end of
the concert, I decide to follow this concert series on
TRT 2 regularly.

SAFIYE AYLA
SONGS OF
THE HEART

Küçüklüğümden
beri
babaannemin
çocukluğunu dinlerim. Onların evinde gramofon
varmış. Gramofonlarını alıp liman reisinin
evine giderlermiş. “Gramofonda ne dinlerdiniz
babaanne diyorum?” “Sarı kurdelam sarı, dağlara
saldım yâri” diyor. Hemen YouTube’a yazıyorum,
Safiye Ayla’nın plak kaydını bulup açıyorum.
Babannem susuyor, gözleri doluyor. Bir anda
7 yaşındaki kız çocuğuna dönüşüyor ve Safiye
Ayla’ya eşlik etmeye başlıyor. “Buydu kızım. Nasıl
buldun bunu?” diyor. Dinlerken Safiye Ayla’yı
düşünmeye başlıyorum. Safiye Ayla’nın portresini
Emirgan’da Feyhaman Duran’ın sergisinde
görmüştüm. O kadar gerçekti ki Safiye Ayla
canlanıp şarkı söylemeye başlayacak gibiydi:
Seninle doğan güldür bu gönül şarkıları
Dilimdeki bülbüldür bu gönül şarkıları
Dolu sevgi tasında gönül
Bir gençlik masasında,
ikimiz arasında bu gönül şarkıları
Kavuşmanın tadını, ayrılığın feryadını
Taşır senin adını bu gönül şarkıları
Safiye Ayla’nın bu duygu dolu bestesini
dinlemeye başlıyoruz babaannemle. Ne etkileyici
sözler, ne büyüleyici bir ses! Babaannemle göz
göze geliyoruz, sanırım aynı şeyi düşünüyoruz.
Sosyal mesafe var ya hani sarılamıyoruz. Ama şu
günler bir geçsin gönülden kucaklaşacağız yine.

I've been listening to my
grandmother's
childhood
since I was little. There was
a gramophone in their
house. They took their
gramophones
and
went
to the house of the harbor
master. <What would you
listen to on the gramophone,
grandma?”, I ask. She says,
“Sarı kurdelam sarı, dağlara
saldım yâri”. I immediately
search on YouTube, find and
play Safiye Ayla's record. My
grandmother is silent; her
eyes are filled with tears.
Suddenly she turns into a
7-year-old girl and begins
to accompany Safiye Ayla.
“This is it my daughter. How
did you find it?”, she says. I
start thinking about Safiye
Ayla while listening. I viewed
Safiye Ayla's portrait in
Feyhaman Duran's exhibition
in Emirgan. It was so real that
Safiye Ayla seemed to back to
life and start singing:
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“These songs for love mean
the blossoming rose with you
These are the songs of
nightingales in my words
My heart is full of love
These songs for the heart are
between you and me during
the youth
The joy of rejoining and the
pain of breaking up
In these songs for the heart"
We are starting to listen to
this emotional composition
of Safiye Ayla with my
grandmother.
What
impressive
words,
what
fascinating voice! We come
to eye with my grandmother,
I think we think the same
thing. There is a social
distance so we cannot hug
each other. But after these
days, we will be able to hug
from the heart.
HAZİRAN - JUNE
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Dilanur Yıldırım

MAVI KAPILI
BEYAZ EVLER,
BEGONVILLERLE
SÜSLÜ BAHÇELER

BODRUM
WHITE HOUSES

WITH BLUE

DOORS GARDENS
EMBELLISHED WITH

BOUGAINVILLEA

BODRUM
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Yaz güneşi nihayet içimizi ısıtmaya başladı. Yaşadığımız zor günlerin
ardından yaz mevsimini umutla kucaklıyoruz. Evimizin balkonunda, kapı
önlerinde ya da bahçemizde güneşle buluşuyor onun şifa veren sıcaklığını
hücrelerimize depoluyoruz. Tatile gidip gitmediğimiz ya da nerede
olduğumuz önemli değil. Gözlerimizi kapatıp güzel bir yaz esintisine
kendimizi kaptırmak ve tatlı hayallere dalmak bile bizi keyiflendirmeye
yetiyor. Hazır gözlerimizi kapatıp hayal kurmaya başlamışken şöyle bir
Bodrum’a uzanalım mı?
Finally, summer has come to warm us. We welcome it gracefully
after the difficult days we have been through. We feel the sun in our
balcony, in front of our house or in our garden to fill our cells with its
healing warmth. It doesn’t matter whether we go on a vacation or not,
or where we are. We just close our eyes, feel the nice breeze and fall
into sweet dreams. Now we are ready to start dreaming,
let’s go to Bodrum!
Bu sayımızda mavi kapılı beyaz evleri, begonvillerle
süslü bahçeleri, müzeleri, ören yerleri, denizi, kumu ve
huzuruyla Türkiye’nin tatil cenneti Bodrum’a gidiyoruz.
Hadi Bodrum’un güzelliklerini birlikte keşfedelim...
Bilinen tarihi M.Ö. 650 yılına kadar uzanan Bodrum’un
eski adı Halikarnassos’tur. “Tarihin Babası” olarak bilinen Heredot da burada doğmuştur. Persler, Romalılar ve Bizanslıların ardından 1522 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyetine geçen bu şirin belde
Cumhuriyetin ilanından sonra Muğla ilimize bağlı bir
ilçe olarak “Bodrum” ismi ile anılmaya başlamıştır.
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In this Issue, we are reaching Bodrum, Turkey’s holiday
paradise featuring white houses with blue doors, gardens embellished with bougainvillea, museums, archaeological sites, sea, sand and a peaceful nature.
Let’s explore the beauties of Bodrum together…
Dating back to 650 B.C., Bodrum’s ancient name is
Halicarnassus. Called as the “father of history”, Herodotus was born there. Following the Persians, Romans
and Byzantines, this cute town was conquered by the
Ottomans in 1522. After the declaration of the Republic, it was named “Bodrum” as a town of Muğla city.

Uzun yıllar güzelliklerini adeta bir hazine gibi saklayan
Bodrum, 1980’lerden itibaren deniz turizmine yapılan
yatırımlarla birlikte hızla ünlenmiş; şarkılara, filmlere,
romanlara konu olmuştur. Zaman içerisinde adeta “Türkiye’nin tatil başkenti” haline gelen belde, özellikle yaz
aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramakta
ve müthiş bir ekonomik canlılık yaşamaktadır. Yerli halkı
yaz aylarında hızla artan nüfustan ve yapılaşmadan yakınsa da Bodrum doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri
ve mimari dokusuyla yaz tatillerinin popüler destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor.

Preserving its beauties like a treasure for long years,
Bodrum has become famous following the investments in sea tourism and found place in songs, films
and novels. The town has almost become the “vacation capital of Turkey” over time, being the epicenter of
national and international tourist influx particularly in
summer months, which boosts economy. Although the
locals complain about the rapidly rising population in
summer and dense housing, Bodrum is still one of the
most popular summer destinations thanks to its natural
beauties, cultural heritage and architecture.

BODRUM’UN EVLERI
Geleneksel mimarisini muhafaza eden Bodrum’da,
taş evler beyaz renkleriyle insanın içini ferahlatır.
Mavi kapı ve pencereler pespembe begonvillerle
süslenince yaz başlıyor demektir. Şüphesiz beyaz,
mavi ve pembenin muhteşem uyumu ile evlerin
kendi içlerindeki bütünlüğü Bodrum’a bambaşka
bir hava verir.

BODRUM HOUSES
Preserving its traditional architecture, Bodrum refreshes one’s soul with its white stone houses. When blue
doors and windows are embellished with bougainvillea, we understand that summer is coming. The perfect
harmony of blue, white and pink and the integrity of
houses adds a unique style to Bodrum, indeed.

Bu renk uyumu 1974 yılındaki imar planıyla karara
bağlanmıştır. Evlerin beyaza boyanmasının nedeni
güneş ışığının emilimini azaltmak ve iç mekânları
serin tutmaktır. Kapı ve pencerelerde kullanılan mavinin ise akrepleri uzak tuttuğuna inanılır. Pembe
ise yerel halkın çok sevdiği, Bodrum’un kendine has
toprak yapısı ve ikliminde kolayca yetişen begonvillerden gelen “doğal” renktir.

This harmony of colors was regulated by the zoning
plan in 1974. The reason for coloring houses white is to
reduce the absorption of sunlight and to keep interiors
cool. The blue color used on doors and windows are
believed to be keeping scorpions away. And pink is the
“natural” color of the bougainvillea favored and grown
by the locals as it is in perfect harmony with the soil and
climate of Bodrum.

BODRUM’DA HAYAT
Bodrum masmavi denizi, sımsıcak plajları, yemyeşil doğası, küçük taş evleri, leziz yemekleri, eğlence hayatıyla
insanın içini ısıtan büyüleyici atmosfere sahiptir. Bu haliyle Bodrum pek çok güzelliği bir arada yaşamak isteyenlerin uğrak yeridir. Bodrum’da müze ve tarihi yerleri
gezdikten sonra tekneyle koyları keşfedebilir, güneşlenip yüzebilir, mandalina bahçelerini ziyaret edebilir, yöresel el işi dükkanlarında alışveriş yapabilirsiniz. Bu ziyaretiniz yaz aylarına denk geliyorsa pek çok konser ya da
sanatsal etkinliğe katılabilir, yaz akşamlarınızı renklendirebilirsiniz.

LIFE IN BODRUM
Bodrum has a fascinating ambience with its deep blue
seas, warm beaches, lush nature, small stone houses,
delicious foods and its nightlife. It is an attractive destination for those willing to experience many beauties
together. In Bodrum, you can visit museums and historical sites, explore the coves on a boat tour, swim and
lounge under the sun, see the tangerine gardens and
shop at local handwork stores. If you have the chance to
visit this town in summer, you can attend several concerts or art events to enliven your evening.

MUTFAĞI DA BIR BAŞKA
Akdeniz yörelerinde sıkça rastladığımız gibi, Bodrum’da
da zeytinyağlı yemekler çokça yapılıyor ve seviliyor. Börülceyi, kabağı, bamyayı ve daha nice sebze ve yeşillikleri çeşit çeşit tariflerle sofralara seren Bodrum halkı,
bu leziz yemeklerle hem yerli hem yabancı turistlerin

A UNIQUE CUISINE
As we often see in Mediterranean regions, foods with
olive oil are quite popular in Bodrum. The locals in Bodrum cook cowpeas, zucchini, okra and many other
vegetables and plants with a rich variety of recipes to
conquer the hearts and stomachs of both national and
international tourists. Using good ingredients is certainHAZİRAN - JUNE

19

Adım Adım / Step by Step
önce gönüllerini sonra da midelerini fethediyor. Elbette
güzel tariflerin vazgeçilmezi iyi malzemedir. İlçede kurulan büyük ve zengin çeşitliliğe sahip pazarlar bu ihtiyacı hakkıyla karşılıyor. Bu pazarlara uğrama imkânınız
olursa, meşhur Bodrum mandalinasından da mutlaka
alın. Pazarlarda sadece meyve sebze değil, yöreye özgü
dokumalar, sandaletler, çömlekler ve daha birçok el işi
ürünler de satışa sunuluyor.
NERELERI GEZMELI?
Bodrum köklü mazisi sebebiyle görülmeye değer tarihi ve turistik yapılara ev sahipliği yapmaktadır. Bu yapılardan bazılarını sizin için derledik.
BODRUM KALESI: Günümüzde “Bodrum Kalesi” olarak bilinen Saint Peter Kalesi, 1513’te Rodos Şövalyelerince yaptırılmıştır. Bir dönem hapishane olarak kullanılsa
ve geçirdiği savaşlarda ciddi hasarlar alsa da şimdilerde
çok daha merak uyandırıcı bir atmosfere sahiptir. Kale
günümüzde, dünyanın en ünlü sualtı arkeoloji müzelerinden birisidir ve 1995 yılında Avrupa müzeleri arasında “Özel Övgü” ödülü almıştır. 3.300 yıl önce batan ve
dünyanın bilinen en eski batığı olan Likya ticaret gemisi, “Uluburun Batığı” da bu müzede sergilenmektedir.
BODRUM DENIZ MÜZESI: Hazır Sualtı Arkeoloji Müzesi’ni gezip görmüşken, Bodrum Deniz Müzesi’ni es geçmek de olmaz. Bünyesinde "Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu" (6.000'e yakın deniz kabuğu), "Bodrum
tipi" teknelerin orijinallerine sadık modellerinin Bodrum-

ly the key to delicious food. Large markets offering a rich
variety of ingredients sufficiently meet this demand in
the town. If you ever have the chance to visit these markets, do not forget to buy Bodrum tangerines. Not only
fruits and vegetables, but also local textiles, sandals, pottery and other handworks are offered for sale in these
markets.
MAIN SIGHTS
With is deep-rooted history, Bodrum is home to historical and tourist structures worth-seeing. Here are a
few of these:
BODRUM CASTLE: The Saint Peter Church, known as
“Bodrum Castle” today, was made constructed by the
Knights of Saint John in 1513. While it was used as a prison for some time and was seriously ruined due to wars,
it has an intriguing ambience today. The castle is one of
the most popular underwater archeological museums
in the world. It won the “Prestigious European Museum
of the Year” award in 1995. The earliest shipwreck known
in history, Lycian merchant ship called as “Uluburun
Shipwreck” dating 3,300 years back, is also exhibited in
this museum.
BODRUM NAVAL MUSEUM: One should not miss
Bodrum Naval Museum if paying a visit to the Underwater Archeology Museum. The project started with
the “Seashell Collection of Hasan Güleşçi” (with nearly
6,000 seashells) and model “Bodrum-style” boats built
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lu büyük usta Ali Kemal Denizaslanı tarafından yapılmasıyla başlayan projede şu anda 48 adet model
teknenin ve "Cevat Şakir Kabaağaçlı Koleksiyonu"
başlığıyla şahsın hayatına ve üretimlerine dair envanterin sergilendiği bu kıymetli müze 2011 yılında
ziyarete açılmıştır.

by the great ship builder of Bodrum, Ali Keman
Denizaslanı. The precious museum was opened to
visit 2011, now displaying 48 model boats and an
inventory belonging to the life and works of Cevat
Şakir under name “Cevat Şakir Kabaağaçlı Collection”.

MAUSOLEION (MAVSOLEION) ANIT MÜZESI: Kolonlarıyla Yunan, piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mimarisini harmanlayan Mausoleion dünyanın
yedi harikasından biri kabul edilir. Antik çağlarda
Kraliçe Artemis tarafından Karya Kralı Mausolos
için yaptırılan bu anıt mezar
kendi döneminde öyle bir çığır açmıştır ki, bundan inşa
edilen anıt mezarlara terimsel
olarak “mozole” adı verilmiştir.

MAUSOLEION: Blending the columns of Greece
architecture with the pyramid-shaped roof of
Egyptian architecture, Mausoleion is considered
one of the seven wonders of the world. The Mausoleion, which was made built by Queen Artemis
for the King of Caria, Mausolea, marked memorial tombs
such that, they were named
“mausoleum” afterwards.

BODRUM ANTIK
TIYATROSU: Anadolu’daki
en eski antik tiyatrolardan biri
olan Bodrum Antik Tiyatrosu, Göktepe Dağı’nın güney
eteklerinde yer almaktadır.
Günümüzde de çeşitli etkinliklerin yapıldığı tiyatroya
ulaşmak için yapacağınız kısa
tırmanışta Roma ve Helenistik çağdan kalma mezar taşlarına rastlamanız mümkün.
ZEKI MÜREN MÜZE EVI
Türkiye’nin en önemli ses sanatçılarından Zeki Müren,
1980’lerin başından vefat ettiği
1996 yılına kadar Bodrum’da
yaşamış ve Bodrum’la özdeşleşmiştir. “Sanat Güneşi” lakaplı sanatçının hayatı ve eserleriyle ilgili bilgi, belge ve fotoğraflar ile sahne kıyafetleri,
özel eşyaları ve klasik otomobili 2000 yılından bu
yana müze haline getirilen evinde sergilenmektedir.
VE DAHA NELER NELER…
l İki anıtsal kule, bir iç avlu ve mezar taşlarıyla antik
çağın çarpıcı izlerini taşıyan Myndos Kapısı,
l 1775 yılında kurulduğu tahmin edilen ve günümüzde sanat galerisi olarak kullanılan Osmanlı Tersanesi,
l İsmini önemli bir Hristiyan azizinden alan Aya Nikola Kilisesi Bodrum yarımadasını süsleyen tarihi ve
kültürel zenginliklerden yalnızca birkaçıdır.

BODRUM ANTIQUE THEATER: One of the most ancient theatres of Anatolia,
Bodrum Antique Theater,
is situated on the southern
foothill of Mount Göktepe.
You need to make a short
climbing to reach the theater which is home to several
events today. On the way, you
may run into gravestones
dating back to the Roman
and Hellenistic periods.
ZEKI MÜREN ART MUSEUM
One of the most important
vocals of Turkey, Zeki Müren,
had lived in Bodrum from
early 1980s until his death
in 1996, and he came to be
identified with Bodrum.
Data, documents, photos, stage clothes and the
classical car of the artist, called as the “Sun of Art”,
are displayed in his house which has served as a
museum since 2000.
AND MANY MORE…
l The Myndos Gate with two monumental towers,
an inner court and gravestones reflecting the impressive antique era.
l The Ottoman Shipyard used as an art gallery,
which is predicted to have been built in 1775.
l The Hagias Nikolaos Church named after an important Christian saint.
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MAĞARALARDAN GÖKDELENLERE:

HEM SAHIBI HEM DE MISAFIRI
OLDUĞUMUZ EVLER
HOMES WHERE
WE ARE THE OWNER
AND THE GUEST
“Mağaralardan gökdelenlere” uzanan tarihsel devamlılık içinde
tasarımları, yapım teknikleri ve dekorasyonları değişse de “ev” her
çağda yuvamız, mahremiyetimiz ve en güvenli sığınağımız oldu.
Sokağa çıkamadığımız pandemi sürecinde de evimize, o kadim
hanemize sığındık. Evde geçen günlerde belki uzun zamandır yapmak
isteyip de vakitsizlikten yapamadığımız değişiklikleri, düzenlemeleri
yaptık. Kendimize, ailemize daha fazla zaman ayırdık. Bu sayede
yaşam alanımızı daha yakından hissettik ve evimizin hem sahibi hem
misafiri olduğumuzu hatırladık.
“Homes” have always been our nest, the safest and most private sanctuary
although their design, construction techniques and decoration have
changed over time. We’ve all taken shelter in our homes, that ancient
sanctuary amid the pandemic period. While staying at home, we found time
to make the changes and renovations we had been ignoring in the hustle and
bustle of life. We spared more time for ourselves and our family. We became
closer to our living space, remembering that we are both the owner and the
guest of our home.
İnsanoğlu hayatını idame ettirebilmek için onu
sert iklim koşullarından ve dış tehditlerden koruyacak bir yuvaya ihtiyaç duyar. İnsanlık tarihi
kadar kadim olan bu ihtiyaç, özünde bir “barınma” ihtiyacı olarak ortaya çıksa da zaman içinde
“yaşam alanı” ihtiyacına dönüşmüştür. İnsanoğlu bu ihtiyacı karşılamak için önceleri mağara
ve ağaç kovuğu gibi doğal korunaklardan yararlanmış, zaman içerisinde kerpiç, ahşap, taş
gibi çeşitli malzemeler kullanarak barınacağı
yapılar inşa etmiştir. Ancak dışardan bakıldığında neye benzerse benzesin, evin içerisi insana hep güven, konfor ve sıcaklık hissettirmiştir.
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The human being needs a nest to get protected against the harsh weather conditions and external threats and to survive.
While this primeval need has emerged as
the need for “shelter”, it has turned into a
need for a “living space” over time. Primitives benefited from natural resources such
as caves and the roots of trees to meet this
need. Over time, they constructed shelters
using materials such as mudbrick, wood or
stone. No matter how it looks like from outside, we feel safe, comfortable and warm
inside home.
HAZİRAN - JUNE
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DEĞIŞEN MIMARI
Her çağın kendine mahsus sosyal,
ekonomik ve fikrî yapısı ile bulunulan coğrafya ve iklim koşulları evlerin mimarisini etkilemiştir. Bu açıdan düşünüldüğünde mimarlık ve
şehir tarihi insanın kendi hanesini
inşa etme serüveninin izdüşümü
olarak belirli dönemlere ayrılmakta; farklı üslûp, tarz ve akımlara
sahne olmaktadır. Geldiğimiz nokta itibarıyla ev mimarisinin “mağaralardan gökdelenlere” uzanan
tarihsel dönüşümü birçok açıdan
“insanlık tarihi” olarak da okunabilir. Çünkü insanların inşa ettiği evler ve bu evlerden oluşan şehirler
bir fikrin bir anlayışın ürünüdür ve
tıpkı bir insan gibi tabiat ve ruha
sahiptir.
SANAYI DEVRIMI
Günümüzde özellikle de Sanayi Devriminin ardından şehirlerin
ve evlerin giderek birbirine benzediği ve belirli oranda tek tipleştiği ifade edilebilir. Elbette kırsal
kesimden büyük şehirlere hızlı ve
önlenemez göç bu durumun birincil sebebidir. İnsanların daha
önceki dönemlere nazaran şehirleri, sokakları, caddeleri ve evleri
bir yaşam alanından ziyade sadece
barınma ihtiyacını çözüme kavuşturma aceleciliği ile inşa etmeye
başlamaları şehir siluetlerini bozmuş, inşa edilen evler de göze hoş
gelen sanatsal görünümden uzak
olmuşlardır. Teknolojik gelişmeler,
bilim ve mimaride sağlanan ilerleme bizi önce apartman, sonra da
gökdelen yüksekliğine ulaştırmış
olsa da bu “akıllı binalar”daki evler
ferahlığını kaybetmiş ve şehirler
uzaklaşma hayalini kurduğumuz
beton yığınları haline gelmiştir.
KADIM ŞEHIRLER
Halbuki çok değil, zamanımızdan
iki asır öncesinin şehirlerine dair
görsel ve yazılı kayıtlar bize, günümüz şehirlerinden oldukça farklı
şehirlerin varlığını haber vermek-
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Sanayi
Devriminin
ardından yaşanan
hızlı kentleşme
sürecinde evler
estetik kaygı
güdülmeksizin,
barınma
ihtiyacını
karşılamak
amacıyla
alelacele yapıldı
ve şehirlerin
silueti bozuldu.
During the rapid
urbanization
period after
the Industrial
Revolution,
houses were
built in a rush
to meet the
need for shelter
without aesthetic
concerns, leading
to the disruption
of the urban
silhouette.
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CHANGING ARCHITECTURE
The unique social, economic and
intellectual nature of each age
as well as the geographical and
climatic conditions have influenced the architecture of houses. Architecture and the history
of a city are thus divided into certain periods as the footprint of
one’s journey of building his own
house and they reflect different
styles and trends. Today, the historical transformation of the architecture of houses “from caves
to skyscrapers” can be interpreted as the “history of humankind”
in several aspects. Houses built
by people and cities formed by
these houses are the products of
an idea, an understanding and
they possess a nature and spirit
just like the human being.
INDUSTRIAL REVOLUTION
Cities and houses have resembled each other and somewhat
gained a uniform structure particularly after the Industrial Revolution. The rapid and uncontrollable migration from rural areas
to cities is the primary cause of
this. Compared to earlier periods, people now rush to build
shelters rather than living spaces with cities, streets and houses. This has disrupted the urban
silhouette and houses do not
have a pleasant artistic appearance today. While technological, scientific and architectural
advancements have helped us
reach the level of an apartment
flat and then a skyscraper, the
flats in these “smart buildings”
have lost their space and turned
into a concrete jungle to run
away from.
ARCHAIC CITIES
We understand from visual and
written records that cities were
quite different just two centuries ago. Particularly the Ottoman cities are worth remem-

Dışardan bakıldığında neye benzerse benzesin, evin içerisi insana
güven, konfor ve sıcaklık hissettirir.
No matter how it looks like from outside,
we feel safe, comfortable and warm inside home.
HAZİRAN - JUNE
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Osmanlı’daki
sivil ve kamusal
mimari örnekleri
Türk – İslam
medeniyetinin
sanat ve estetik
birikimini
büyüleyici şekilde
yansıtır.
The civilian and
public architecture
of Ottoman cities
reflect the artistic
and aesthetic
background of the
Turkish-Islamic
civilization in a
charming way.

tedir. Misal olarak Türk – İslam Medeniyetinin önemli bir devrini temsil eden Osmanlı şehirleri anılmaya
değerdir. Örneklerine diğer medeniyetlerde de rastlanıldığı şekli ile
Osmanlı şehri, ortasında bir cami ve
onun etrafında kümelenen mahallelerden oluşan kendisine mahsus
bir ruha ve düzene sahiptir. Bu şehirleri oluşturan gerek sivil gerekse de
kamusal mimari örnekleri Türk – İslam Medeniyetinin sanat ve estetik
birikimini büyüleyici şekilde yansıtır.
Camilerin etrafından kümelenen
mahalleler aynı cami cemaatinin
ikamet ettiği, birbirini çok yakından
tanıyan insanların bir arada yaşadığı bir yaşam şeklini yansıtmaktaydı. Bu sebeple evlerin oluşturduğu
mahallelerin dış dünyaya fazla açık
olmadığı, bir mahalleden başka bir
mahalleye taşınmanın veyahut “ka-
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bering as the representatives
of an important era of the Turkish-Islamic civilization. Ottoman
cities had their unique nature
and order formed by a mosque
in the middle surrounded with
neighborhoods. Both civilian and
public architecture of these cities
reflect the artistic and aesthetic
background of the Turkish-Islamic civilization in a charming way.
Neighborhoods clustered around
mosques reflected a communal life led by people akin to each
other. Researchers report that it
was rather difficult to move to
or to be “accepted” by another
neighborhood, since they were
not much open to outsiders. This
self-control of the neighborhood
is basically due to the fact that it
is considered a “big family”. The

bul edilmenin” oldukça zor
olduğu, araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir.
Mahallenin kendi bünyesinde bulunan bu otokontrol
elbette o mahallenin “büyük
bir aile” kabul edilmesi nedeniyledir. Uzun yıllardır birbirini tanıyan bireyler arasında
gelişen akrabalık ve dostluk
ilişkileri her mahalleye kendine has bir yapı kazandırmış
ve bu durum kuşaktan kuşağa aktarılan bir hafızaya dönüşmüştür. Fakat bu hafıza
köyden şehirlere yaşanan yoğun göç sebebiyle özellikle 19.
yüzyılın sonlarından itibaren
kaybolmaya
başlayacaktır.
GELENEKSEL TÜRK EVLERI
İbadethane ve kamu binaları hariç Osmanlı şehirlerinde
insanların yaşadığı evlerin
çoğunluğu ahşaptır. Yine bu
evlerin büyük kısmı zemin
ve ilave iki kat olarak inşa
edilmiştir. Evin iç mekânları
geniş aile yapısını yansıtan
işlevselliğiyle günümüz evlerinden farklılaşır. Bugün
evlerimizin olmazsa olmaz
bölümlerini oluşturan oturma odası, yatak odası, yemek
odası ve çocuk odası gibi odaların bulunmadığı bu evlerin
her bir odası bu ayrı işlevlerin tümünü görecek şekilde tasarlanmıştır. Yani klasik
Türk – Osmanlı evinin her bir
odası aynı zamanda oturma,
yemek, yatak ve çocuk odası
olabilme özelliğine sahiptir.
Ekseriyetle zemin katla beraber üç kattan oluşan bu
evlerin en önemli özelliği
aile mahremiyetini gözetmeleridir. Ev hayatının nefes
alıp verdiği, tüm aileyi buluşturan “esas kat” sokak zeminin üzerinde bulunur. Bu
katın yukarıda olması dışa-

26

unique nature of neighborhoods is owing to the friendship established among people who have known each other for long
years and it has become a memory transmitted from one generation to another. Yet, this memory will disappear since the late
19th century due to intense migration from the country to city.
TRADITIONAL TURKISH HOUSES
Except for places of worship and public houses, Ottoman houses were
mostly wooden with two floors on a basement. Interiors of houses differed from today’s houses in terms of functionality reflecting the extended family. The essential parts of today’s houses like the living room,
bedroom, dining room and kid’s room were not available in houses
then. Instead, every room of the house served for all these functions.
Every room of the classical Turkish-Ottoman house could become a
living room, dining room, bedroom and kid’s room at the same time.
These houses mostly had three floors including the basement
and they preserved family privacy as a key feature. The lively “main
floor” to gather the whole family together, was located on the baseHAZİRAN - JUNE
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ÜRETEN EV
Evlerin giriş katı genellikle kiler, ambar, iş evi,
samanlık ve ahır gibi işlevler görmektedir. Zemin kattaki bu bölümlerin arasında belki de
en dikkat çekici olan “iş evi” ya da “işlik” olarak ifade edilen üretim mekânlarıdır. Ev halkı
bu küçük atölyelerde başta kilim olmak üzere
çeşitli dikiş nakış işleriyle ekmek, reçel, turşu,
salça, yoğurt, peynir, zeytinyağı, sabun gibi
üretim faaliyetleri gerçekleştirirdi. Dolayısıyla
eski Osmanlı – Türk evleri yaşam alanı olmalarının yanında, ev halkının kendi kendisine
yetmesini sağlayan, hatta gelir getiren üretim merkezleriydiler.

Osmanlı şehirlerinde
insanların yaşadığı
evlerin çoğunluğu
ahşaptır. Evin iç
mekânları geniş aile
yapısını yansıtan ve
aile mahremiyetini
gözeten bir
işlevselliğiyle sahiptir.
Ottoman houses
were mostly wooden.
They had interiors
reflecting the
extended family and
preserving family
privacy.
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rıdan görünmeyi zorlaştırırken ailenin hava, güneş ve manzaradan
daha fazla yararlanmasını sağlar.

ment. This suspended floor
offered seclusion and more
fresh air, sun and landscape.

NESILLERI BULUŞTURAN
MEKÂN: SOFALAR
Geleneksel Türk – Osmanlı evinin en önemli unsurlarından biri
esas katta bulunan sofadır. Günümüzdeki evlerde bulunan oturma
odasına benzeyen sofalar adeta ev
halkının yoğun şekilde iletişim kurduğu ortak alandır ve bir anlamda
evin kalbidir. Tıpkı evin sokağa, caddeye açılması gibi sofa da odalara açılan merkezi bir konumdadır.
Süslemeleri ve ahşap işlemeleri ile
de dikkat çeken bu alanlar evin en
güzel yeri olarak tarif edilmektedir.
Sofalar ortak alan olarak, farklı kuşaktan çocukların bir arada büyümesini ve evin en küçük bireyi ile en
büyük bireyinin buluşmasını sağlar.

GATHERING GENERATIONS
TOGETHER: SOFAS
The sofa available on the main
floor is one of the most important elements of the traditional
Turkish-Ottoman house. Sofa resembling today’s living room is
the communal area where the
family members mainly interact.
It is the heart of the house in a
sense. Sofa is centrally located
as an opening to rooms just like
a house’s opening to the street.
Being the most beautiful place
of a house, these areas take attention with their decoration
and wooden engravings. Serving as a communal area, sofas
allow for children of different

ARTIK BIR NOSTALJI
Meyve ağaçlarıyla ve çiçeklerle süslü bahçeleri, sofası, odaları, kileri,
atölyeleri ve bulunduğu sokağa zarafet katan cumbalarıyla asırlar
boyu Anadolu’nun ve
Rumeli’nin birçok köşesinde arz-ı endam
eden geleneksel Türk
– Osmanlı evleri, ev kültürümüzün en güzide
örnekledir. Günümüzde yaşadığımız apartman dairelerinde bu
mimari geleneğin birçok ögesi yok olmuş ve
Türk – Osmanlı evleri
özlemini çektiğimiz bir
nostalji haline gelmiştir.
Yaşadığımız çağın gereklilikleriyle mimari anlayışımız ve yaşam alanlarımız dönüşüme uğrasa
ve geniş aile yapısı yerini çekirdek aileye bıraksa da evi ev yapan “aile sıcaklığı” varlığını
sürdürmektedir. Kuzey Kutbu’ndaki buzdan
İglo evleri, Hollanda’daki kanal evleri, İzlanda’daki Torf evleri, Japonya’daki Minka evleri,
Afrika çöllerindeki çadırdan evler ya da herhangi bir büyük şehrin çeperindeki gecekondular… Her türlü mimari farklılığına rağmen
insanın “sığındığı” yerler olmaları açısından
hiçbir ayrım gözetmeksizin her ev değerlidir
ve insanoğlu bu evlerin hem sahibi hem de
misafiridir.

ages to live together, bringing the youngest of the family together with the oldest.
PRODUCTIVE HOUSE
The ground floor of houses functions as a
cellar, storeroom, work room, hayloft or a
stable in general. The “work room” used
as a production space is probably the
most remarkable part on this floor. The
household used these small rooms as a
production area for needle works, bread,
jam, pickle, paste, yoghurt, cheese, olive
oil and soap. This is how the ancient Ottoman-Turkish houses served as a production center and even a
source of income for the
household, as well as a
living space.
NOW A NOSTALGIA
With their flower and
fruit
gardens,
sofas,
rooms, cellar, workshops
and elegant bow windows, traditional Turkish-Ottoman houses located in several areas in
Anatolia and Rumelia
are the best examples of
our culture. Several elements of this architectural tradition has disappeared
in
today’s
apartment flats. The
Turkish-Ottoman houses are now a nostalgia.
Our understanding of
architecture and living spaces have transformed with the requirements of the new
era and the extended family have given
way to the nuclear family. Yet, the “warmth
of the family” has survived. Igloo houses of
the Northern Pole, the channel houses in
the Netherlands, the Icelandic turf houses, Japanese minka, tent houses in the African desserts or the slums around a big
city… Every house is valuable despite all
their architectural differences as they are
placed for “shelter” and the human being is both the owner and guest of these
houses.

HAZİRAN - JUNE
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Fatih Çavuşoğlu

TABİAT
BİZİM ESAS EVİMİZ
NATURE IS OUR HOME
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Akademisyen Döndü Can, doktora çalışmaları
sırasında Yörük yaşamını deneyimledi.

Pandemi sürecinde evde kalmak kimilerine çok sıkıcı gelirken,
kendilerini “evcimen” olarak tanımlayanlar için oldukça keyifli oldu. Ama
her durumda evimizin kapıları ardında kendimizi güvende hissettik.
Henüz yerleşik yaşama geçmediğimiz konargöçer dönemde bile evlerimiz
bizim için konfor alanı ve güvenli sığınaktı. Yörüklerdeki çadır hayatı
insanlık olarak eve yüklediğimiz anlamları bugün bile en otantik şekliyle
korumaya devam ediyor. Biz de Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve
Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Döndü Can ile
günümüzde yaşadığımız evlerin kültürel kodlarını konuştuk. Çadır
hayatından bugüne doğayla kurduğumuz ilişkinin ve yaşam alanlarımızın
dönüşümünü anlatan bu keyifli röportajı beğeninize sunuyoruz.
Staying at home might be very boring for some during the outbreak.
However, it is enjoyable for some others who describe themselves as
‘domestic.’ We feel safe behind the doors of our houses. Even when people
have not settled down, our houses were comfort zone and safe haven for
us. Nomadic lifestyle of Yörüks living in tents, still continues to keep the
meaning we attribute to ‘home’ in its authentic form.
We made an interview with Döndü Can, an academician in Mersin
University and Director of Yörük Culture Research and Application
Institute on cultural codes of our modern houses. We also talked about
our relationships with nature from nomadic period to present and
transformation of our living quarters.
Akademisyen Döndü Can’a göre ev; işten, alışverişten ya da misaf irlikten geri döndüğümüzde hesapsızca ayaklarımızı uzatıp rahatladığımız ve kendimizi ait hissettiğimiz yer. Yörük
kültürü üzerinde uzmanlaşan Can ile bu rahatlığın ve aidiyet duygusunun geçmişteki izlerini
sürdük.
Sizce ‘ev’ nedir? ‘Evde olmak’ nedir? Böyle geniş bir
perspektiften başlayalım mı?
Yörükler çadırlarını kurdukları yerlere “yurt” derler.
Kış yurdu, güz yurdu, yaz yurdu gibi. Çadır kurmak
“yurt tutmak” diye ifade edilir. Yurduna göçmek,
yurdunu korumak bir Yörük için önemlidir. Çünkü
o yurt Yörüklerin hayatta kalma mücadelesindeki
sığınağıdır. Dolayısıyla evlerimiz bizim yurtlarımız.
Kendi bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz küçük ülkemiz. Orada özgür olmak isteriz. Kuralları biz belirleriz, karışanımız olmaz. Tıpkı bir ülke gibi yaşadığımız evi de diğer insanlarla paylaşır, onlarla birlikte
yaşamayı öğreniriz. Nasıl ülkemizde yaşamsal koşulları iyileştirmeye çalışıyorsak evimizde de gereksinimlerimizi karşılayacak düzenlemeler yaparız.
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For Döndü Can, the house is a place where we relax on
a sofa when we return from work, shopping, or another
visit. The house is also a place where we feel like we belong to. We followed the trails of this comfort and sense
of belonging coming from the past with Döndü Can, a
specialist in Yörük culture.
What does ‘a house’ mean to you? What does ‘staying
at home’ mean? Let’s start with such a broader
perspective.
The Yörüks (Nomads) call the places they set up a tent
homeland (Yurt). Winter 'yurt', fall 'yurt', summer 'yurt'
etc. Setting up a tent means ‘yurt tutmak’ (settle in).
For a yörük, migrating his/her 'yurt' and protecting it are
particularly important. Because this 'yurt' is their shelter
in the fight for survival. So, our houses are our yurts. It is
our small country where we declare our independency. We want to be free there. We make the rules, and
no one interferes with your decisions. Like a country, we
share our houses with other people and learn to live together. We also make some arrangements at home to
fulfil our requirements, in the same way we try to improve the living conditions in our country. Just like the

Academician Döndü Can experienced Yörük
life during her doctorate studies.

Ülkelerin kendine ait kültürel özellikleri olması gibi
evlerimizin de bizi yansıtan bir kültürü vardır.

countries have distinctive cultural features, our houses
also have a culture representing us.

Ev “barındığımız” yer mi, “yaşadığımız” yer mi?
Evlerimiz fiziki olarak barınak ama bu düzeyde düşünmek çok indirgemeci olur. Ben insanların evlerinin onların karakterlerine benzediğini düşünürüm.
Yetiştiğiniz kültüre, doğduğunuz coğrafyaya, hayat
algınıza göre bir ev dayar döşersiniz. İşte bütün bunlar da evi yaşam alanı haline getirir. Bütün yönleriyle
ev en mahrem anlarımızı geçirdiğimiz, “şu duvarların
dili olsa da konuşsa” diye ifade ettiğimiz, yaşamımıza
tanıklık eden mekânlardır.

Is the house a ‘shelter’ or a ‘living space’?
Physically, it is a shelter however defining it in that way
would be rather reductionist. I think houses look like
their owners. You furnish your house depending on the
culture you have grown up in, on where you were born
and on your perception of life. All these turn a house into
a living space. In all its aspects, the house is the place
witnessing our lives and the place where we spend our
most intimate moments and that we describe with this
phrase “If these walls could talk…”

Biraz geçmişe gidip konargöçer döneme uzanalım.
Mağaradan sonra ilk “yapay” evimiz olan çadır nasıl
bir yaşam alanıydı?
Anadolu’daki konargöçerlerin yaygın olarak 3 tip çadır kullandığı bilinir. Bunlardan birisi kıl çadırdır. Siyah
keçi kılından dokunduğu için “kara çadır” da denir.
Kurulumu kolaydır ve direk sayıları aşiretlere göre değişkenlik gösterir. Delikli dokuma olduğundan ısıyı
geçirme açısından sağlıklıdır. Doğrudan güneş almasa da içerisi oldukça aydınlık olur. Yağmur yağmaya
başladığında damlalar düştükçe kıl genişler ve delikler kapanır. Böylece yağmur içeri sızmaz. Çadırların
girişi güneye bakar. Bu içeriye güneşin girmesi içindir. Ocak hemen girişte, sol taraftadır; pişirmenin yanı

Let’s go back in time and look at the nomadic lifestyle.
What kind of living area was the tent that used to be
our first ‘artificial’ house?
It is known that nomads in Anatolia widely used three
kinds of tents. One of these is haircloth tent. It is also
called ‘black tent’ just because it is made of black goat
hair. It is easy to set up and the number of stakes varies
depending on the tribes. Since it is made of cloth with
holes it is healthy in terms of heat transfer. Although it
does not get the sunlight directly, inside is pretty light.
When it begins to rain, the hair expands, and the holes
are pathed as the raindrops fall. So, rain does not leak in.
The entrance of the tents faces south. It is for letting the
sunlight inside. The oven is right at the entrance, on the
HAZİRAN - JUNE
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Yakın Plan / Close-up
Evlerimiz bizim yurtlarımız.
Kendi bağımsızlığımızı ilan
ettiğimiz küçük ülkemiz.
Ülkelerin kendine ait kültürel
özellikleri olması gibi
evlerimizin de bizi yansıtan bir
kültürü vardır.
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Houses are our yurts. It is
our small country where we
declare our independency.
Just like the countries have
distinctive cultural features,
our houses also have a culture
representing us.

sıra ısınma için de kullanılır. Çadırın kenarlarına kap
çuvalı, çamaşır çuvalı, erzak çuvalları ve yatak yorgan
dizilen yüklük konulur.

left-hand side; It is used for heating as well as for cooking. Sacks for dishes, clothes, foods and a closet for beds
and pillows are placed at the edges of the tent.

Yörükler bir göz (oda) çadırı hem mutfak, hem oturma odası, hem yatak odası olarak kullanırlar. Çadırda
yaşayan herkes ve çadıra gelen misafir aynı yerde yatar. Bu ortak alan paylaşımı kişilerarası iletişimi güçlendirir. Kavga etmiş olsanız dahi aynı mekânı paylaştığınızdan kırgınlıklar uzun sürmez. Keçi kılı yakılıp
dumanı çadırın etrafında dolandırıldığında akrep,
yılan gibi zehirli hayvanların çadırın içine girmesi önlenmiş olur. Bu geleneksel korunma yöntemi çadırı
güvende tutar. Yüzyıllar boyunca atalarımızın evi olmuş kıl çadırların sağlıklı olduğu bilimsel araştırmalarca da kanıtlanmıştır.

Yörüks use the one-room tent both as kitchen, living
room and bedroom. All people living in the tent and
the guests sleep in the same place. Sharing common
areas strengthens the interpersonal communication Even if you fight with someone, the resentment
does not last long since you share the same place. The
goat hair is burned, and its smoke is spread around
the tent, so venomous animals such as scorpions and
snakes cannot enter the tent. This traditional protection method keeps the tent safe. It has been proven
by scientific research that hair tents, which have been
the home of our ancestors for centuries, are healthy.

İkinci çadır tipi keçe çadırdır. Bu çadır daha çok koyun besleyen topluluklar tarafından kullanılır. Koyun yününden elde edilen keçeler ağaç direklerden
yapılmış çadır iskeletinin etrafına sarılır. Kıl çadır
gibi bu çadırın kurulumu da pratiktir. Üçüncü çadır
tipi topak ev (derim ev)’dir. Bu çadırın iskeleti kubbe
şeklindedir ve etrafı keçeyle kaplıdır. Isıtması oldukça kolaydır. Günümüzde çoğu insanın karavanla
seyahat etme hayali vardır ya biz aslında bunu yüzyıllarca yapmışız. İnsanın evini yanında taşıması ne
güzel şey.

Second type of tent is feld tent. This tent is used
widely by communities feeding sheep. Felt that is
made of sheep wool, is wrapped around the frame
of the tent made of wood poles. Like ‘haircloth tent’
the setup of this tent is easy. The third type of tent
is ‘topakev’. The frame of this tent is dome-shaped,
and it is wrapped by the felt. Heating is quite easy.
You know, these days many people dream of travelling in a van, actually we have been already doing
it for centuries. How beautiful to carry your home
with you…

Bugünün “Türk evi”nde yörük çadırlarının
yansımalarını görebiliyor muyuz?
Tabii bunlar “Türk evi” plan tipinin ilk aşamasıdır.
Çadırdaki yerleşim sofası olmayan, tek odalı, ilkel
Türk evi biçimindedir. İlk aşamada çadır düzeni,
olduğu gibi eve kopya edilmiştir. Sofasız tek odalı
plan tipinin bir sonraki aşaması dış sofalı Yörük
evi planıdır. Bu plan tipinde, bir önceki modelden farklı olarak “sofa” birimi gelişmiştir. Bugün
konargöçerlikten yerleşikliğe geçiş sürecinde
yapılmış kırsal köy evlerine bakıldığında küçük
odaların olduğu görülür. Çoğu ev tek gözdür. İki
göz yapılmış evlerin de her odasının kapısı ayrıdır. Bütün bunlar çadır yaşamının devamı niteliğindedir. Zamanla yerleşik düzene alışılmış,
evlerin mimarisi ihtiyaca göre genişletilmiştir.
Ben çocukken yazları dedemin yanına gönderilirdim. Dedem 60 yaşlarına kadar kıl çadırda yaşamış sonra dam eve yerleşmiş biriydi. Ben onu
seksenli yaşlarında hatırlıyorum. Dedem evin bir
diğer odasını kastederken “öteki ev” ifadesini kullanırdı. “Git öteki evden makası getir” gibi. Diğer
oda, demezdi. Çünkü çadır bir gözden oluşuyordu ve bu nedenle her oda ayrı bir evdi onun için.
“Işığı söndür” yerine de “ateşimizi söndür” derdi.
Yanan bir lamba için ateş ifadesini kullanmak da
bu kültürün bir yansımasıdır.
Konargöçer kültürden dilimize yansıyan başka
sözler de var mı?
Olmaz mı? Mesela “ateş almaya gelmek” deyimi.
Tarihte konargöçer yaşam süren Türkler, çadırın ocağını hiç söndürmezmiş. Ateş yakmak için
çakmak, kibrit gibi araçların yaygın olmadığı zamanlarda köz külün altına gömülür, ateşin uzun
süre sönmemesi sağlanırmış. Ocaktaki küle gömülen köz sönmüşse ocağı tekrar yakmak için
komşulardan ateş alınır, koşarcasına ocağa götürülürmüş. Bu nedenle uğradığı yerde çok az
kalıp hemen gitmeye kalkan kişiler için “ateş almaya mı geldin” deyimi kullanılır olmuş.
Anlıyoruz ki konargöçer yaşamın bazı izleri
hâlâ duruyor. Peki hangi izleri kayboldu? Neler
değişti?
Doğayla kurduğumuz ilişkinin kopmasıyla çok
şeyin değiştiğini söyleyebilirim. Yörüklerin en
önemli özelliği doğayı çok iyi tanımaları. Biz nasıl
evimizdeki düzeni iyi biliyorsak bir Yörük de doğanın düzenini çok iyi bilir. Doğa ne zaman yeşerir,
hangi ot nerede biter, yağmur ne zaman yağar,
rüzgâr hangi yönden eser, yıldızlar ne anlam ifade
eder gibi soruların cevaplarını yüzyıllardır aktarı-

Can we see the reflections of Yörük’s tents in
todays ‘Turkish house’?
Yörük Tent is the first stage of Turkish house
plan. As people started to settle down, the architecture of the houses was diversified depending
on needs. Of course, it is the first stage of Turkish
house’ plan. The tent layout is in an early Turkish house form of single room without hall. In
the first step, the tent layout was copied to the
house as it was. The next stage of the one-room
plan type without table is the Yörük house plan
with external hall. Unlike the previous model, the
“hall” unit has been developed in this plan type.
Looking at the country houses built during
the transition period from nomadic life to settled life, we see the small rooms. Most of the
houses are one-room. In two-roomed houses, each room has its separate door. All these
are follow-up of nomadic life. In the course of
life people got used to the settled life and the
architecture of the houses was diversified depending on needs. When I was a child, I was
going to my grandfather in the summer. My
grandfather was a man who has lived in a haircloth tent until the age of 60 and moved to a
‘dam’ house afterwards. I remembered him as
a man in his 80’s. He used to say, ‘other house’
when he meant the other room of the house;
like saying “Go and bring me the scissors from
the other house” He did not say ‘other room’.
Because the tent had only one room and thus
each room was a separate house for him. He
used to say, "Put the fire out" when he meant
"turn off the light". Using the expression of fire
for a lit lamp is also a reflection of this culture.
Are there any other words coming from nomadic
culture to our language?
Sure. For instance, the phrase “ateş almaya
gelmek”(coming over just for a fire). It can be
translated as “to just drop by for a moment”.
Turks who used to have a nomadic lifestyle in
history, never turned the stove of the tent off.
When there were no tools such as the lighter
and the match, the ember was being buried
under the ashes so the fire could remain active
for a long time. If the ember in the ash was put
out, a fire was taken from the neighbours to
burn the stove again and it was brought to the
stove fast. For this reason, the phrase “Ateş almaya mı geldin” (Did you come for fire) is used
for someone who comes over a place and then
leaves immediately.
HAZİRAN - JUNE
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lan kadim bilgi ışığında verebilirler.
Bu yüzden Yörük doğayı iyi tanıdığı
gibi onu iyi de korur. Onu korumayı kendini korumak olarak görür.

yor. Bu çocuk doğayla mücadele etmeyi öğreniyor. Tilkiyi, kurdu biliyor. Bunları kitaplardan ya da
televizyondan öğrenmiyor. Yaşayarak anlıyor, cesaret kazanıyor. Kentte yaşayan hangi çocuk tek
başına 5-6 kilometre öteye gönderilebilir? Ya da
kentte yaşayan hangi kişi kapısını kilitlemeden
uyuyabilir?

Bugün doğayı anlamaktan uzaklaşıyoruz. Gölgesinde oturduğumuz
ağacın adını bilmiyoruz çoğumuz.
Doğayla buluşmak deyince piknik
yapmaktan öteye gidemiyoruz. Sanırım sorunuzda ifade ettiğiniz değişim doğaya yabancılaşmamız olarak ifade edilebilir. Ne tarafa baksak
insan kalabalığı ve binaları görüyoruz. Diğer türler; hayvanlar, bitkiler
bu kalabalığın içinde görünürlüğünü kaybetmiş durumda. Bu yabancılaşma beraberinde bir parça mutsuzluk da getiriyor bize.
Yörüklerin doğaya duyduğu saygı
yaşam alanlarını organize ediş
biçimlerine nasıl yansımış?
Yörüklerin evi doğadır ve doğayı diğer canlılarla paylaştıklarını
bilirler. Size bununla ilgili bir deneyimimi aktarmak isterim. Doktora çalışmam için Yörük çadırlarında yaşarken kekik toplamak
istedim. O vakitlerde de kekikler
çiçeğe durmuştu. Çadırında kaldığım Elif Teyze dedi ki “Birkaç dal
kopar ama fazlasını alma. Çiçek
açmadan toplayacaktın kekiği.
O zaman kekikler bizimdi. Şimdi çiçek açtı, artık kekikler arıların.
Herkes çiçek açmış kekiği toplarsa arı bal yapacak çiçeği nereden
bulacak?” Onun bu sözleri doğaya saygının veciz bir örneğiydi.
Yörükler doğayı kendine uydurmuyor, kendileri doğaya uyuyor.
Bir tilki, kurt, yılan gibi onlar da
doğada uygun bir yerde konaklıyorlar. Sıcaklar artınca serin
yaylalara çıkıyorlar, soğuk bastırınca kışlağa iniyorlar. Mevsimlerin döngüsüne göre belirlenmiş,
doğayla barışık bir yaşamları var.
Düşünün 7-8 yaşlarında bir Yörük
çocuğu sabah 5’te hava aydınlanır aydınlanmaz oğlak gütmeye
gidiyor ve bunu tek başına yapı-
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It is obvious that we can still see the characteristics of the nomadic
lifestyle. Well, which markings did disappear? What has changed?
A lot has changed since the tie with nature has broken. The most significant feature of Yörüks is that they know much about nature. Like we know
well about order of the house, Yörüks also know much about the order
of nature. In the light of ancient knowledge passed down generations to
generations, they can answer following questions: When does the nature
turn green? What plant grows where? When does it rain? Which way does
the wind blow? What do the stars mean? So, a Yörük knows well about the
nature and protects it at the same time. For him/her, protecting nature is
protecting himself/herself.
Today, we are getting away from understanding the nature. Most of us do
not know the name of the tree under which we sit. From the concept of
‘meeting with nature’, we understand nothing more than having a picnic.
As for the change you mentioned in your question, we can say it is alienating from nature. Everywhere we look, we see crowd of people and buildings. Other species; animals and plants become invisible in this crowd.
This alienation causes unhappiness.
How did the Yörük’s respect for nature reflect on the way of organizing
their living spaces?
The nature is Yörüks’ home and they are aware that they share it with
other living creatures. I would like to tell you about something I’ve experienced. When I was living in Yörüks tents for my PhD, I wanted to pick up
thyme. At that time, the thymes were in bloom. The old lady Elif whose
tent I stayed in, told me “Pull off just a few leaves, don’t take more. You
should have picked up the thyme before it bloomed. Thymes belonged to
us at that time. Now they bloomed and they belong to the bees. If everyone picks up the thymes in bloom, how would the bees find the flower to
make honey?” Her words were sign of respect for the nature. Yörüks do
not change the nature on their own perception, but they adapt to the nature. Like a fox, wolf or snake they also stay in a convenient place in nature.
As temperatures rise, they get up in the chilly highlands and as winter

İnsanlık olarak evler kurmak için doğayı fazlaca
tahrip ettik, esas evimizi hor kullandık. Peki esas
evimizi “restore” etmemiz mümkün mü?
Doğayı tüketmek çok da mümkün değil aslında. O
kendini yenileyebilir. Bu nedenle doğayı restore etmeye çalışmak yerine onun kendisini yenilemesine
izin vermek daha doğru bir çaba olur. Doğanın yenilenme gücü insanı aşar çünkü. Çocukken dedemle
keçilere dal kesiyorduk. Dedem bana “Bak kızım bu
ağaç bizden kudretli” demişti. Ben de dedeme “Ama
biz onu kesiyoruz” demiştim. Dedem gülümseyip
“Seneye kestiğimiz yerden yeniden budak verir, böylece kendini yenilemiş olur” demişti. Kısacası doğa
insana değil insan doğaya muhtaç. Bugün güvenli
ve sağlam gördüğümüz evin tüm malzemeleri doğaya ait zaten.

deepens, they go down at winter quarters. They have a
life in touch with nature, specified by the cycle of seasons. Imagine, a Yörük boy at age seven or eight goes
to herding goat at the first sign of light at 5 a.m. and
he is alone. This boy learns to battle nature. He knows
about fox, wolf. He does not learn them from books or
television. He is learning by exploring, growing bolder.
Can a child living in the city, go 5 miles away on his own?
Or as a person you live in the city, can you sleep without
locking the door?
As human beings, we destroyed the nature to build
houses and mishandled our true home. Well, is it
possible to restore our true home?
“It is not likely to consume the nature. It can renew itself. For this reason, it would be a right thing to allow it
to renew itself, instead of restoring it. Nature’s power of
renewal is beyond the power of human beings.. When I
was a child, we used to cut branches for the goats. “Look,
girl, this tree is mightier than us” my grandfather had
said to me. And I told him “But we cut down it” and he
smilingly replied, “It will branch out from where it was
cut down and so it will have renewed itself.” Shortly, the
nature does not need human, but human needs nature.

“İnsan doğadan
akıllıca
yararlanabilen tek
varlıktır. Ancak
bu durum ona
doğanın yasalarını
değiştirme kudreti
vermiyor.”
“The human is the
only being that can
utilize the nature
wisely. However,
this situation
does not give him/
her the power to
change the laws of
nature.”
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Doğayı anlamak, insanı anlamak demek. Doğanın zarar görmesi insanın zarar görmesi demek. Bu yüzden
doğayı korumanın aslında kendi sağlığımızı korumak
olduğunun farkına varalım. Tabiat bizim esas evimiz.
Ama insan kendisinin tabiatın bir parçası olduğunu
unutuyor. Bu dünya bizim dışımızdaki bütün varlıklarla kullanacağımız ortak bir alan. Kendimize duyduğumuz saygıyı, özeni doğadaki diğer varlıklara da gösterme çabasında olmalıyız. Ancak bu şekilde doğal
düzenin içinde büyük hasarlar almadan yaşayabiliriz.
İnsan doğadan akıllıca yararlanabilen tek varlıktır. Ancak bu durum ona doğanın yasalarını değiştirme kudreti vermiyor. Siz hiç güneşin ‘aman bunlar ekini, harmanı bitiremedi, bugün biraz geç batayım’ dediğini
duydunuz mu? Yağmurun ‘aman yağmayayım da ıslanmasınlar’ dediğini? Doğanın kendine ait bir kuralı
var. Doğanın kuralını bozmaya ya da onu yönetmeye
çalışan insan bir yerde onun yıkıcılığıyla karşılaşıyor. Son
yaşadığımız salgın doğrudan bu durumun bir sonucu
olmasa da bu farkındalığı tetikleyen bir işlev gördü.
Bugün o yaşantıya dönemeyiz belki. Peki neleri
farklı yapabiliriz, neleri değişebiliriz?
Tabii ki bugün çadırda, göç halinde yaşamamız mümkün değil. Kentte yetişmiş biri için elektriğin, suyun,
banyonun olmadığı bir hayat zordur. Ancak doğanın
bize sunduğu nimetlerden onu incitmeden faydalanabiliriz. Doğal otlarla beslenen hayvancılığı destekleyip sağlıklı et ve süt üretimi yapabiliriz. Doğadaki
bitkileri tüm faydalarıyla insanlara öğretebiliriz. Böylece belki de doğanın hükümdarı olmadığımızı onun
küçük bir parçası olduğumuzu fark etmiş oluruz.

Akademisyen Döndü Can:
PTT Sevdiklerime Ulaşmak Demek
Academician Döndü Can:
PTT means ‘reaching my beloved ones’

Today, all the materials of a house we see as safe and
strong, already belong to nature.
Understanding nature means ‘understanding human’.
‘Damage to nature means damage to human. So, we
should realize that protecting nature, that is our real
home, is protecting our own health. Nature is our real
home. However, a person can forget that he/she is a part
of nature. This world is a common area that we will use
with all creatures except us. Like we have self-respect we
also should respect to other living beings in nature. It is the
only way we can survive without being severely damaged.
The human is the only being that can utilize the nature wisely. However, this situation does not give him/
her the power to change the laws of nature. Have you
ever heard the sun says ‘They did not finish planting and
threshing yet. Let me sat a bit late today.' Have you seen
that the rain say. "Lets not get them wet today".
Nature has its own rule. Someone who tries to break
this rule and manage it, faces its destructiveness. The
outbreak that we have been through lately, served as a
trigger for this awareness, although it is not direct consequence of this situation.
Although it is not possible to go back to that life, what
can we do in a different way, what can we change?
Of course, it is not possible to live in a tent, in constant
migration. A life without electricity, water and bathroom is hard for someone who grew up in the city.
However, we can reap the rewards of nature without
destroying it. Supporting natural grass-fed livestock,
we can produce meat and dairy products in a health
way. We can teach people the plants in nature with
all benefits. So, we can be aware that we are not ruler
of nature but a small part of it.
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Akademisyen Döndü Can’a PTT’nin sunduğu
hizmetlerle ilgili sorular da sorduk:

We asked the academician Döndü Can about the
services of PTT

PTT sizin için ne ifade ediyor?
Siz bu soruyu sorunca PTT’nin yıllarca görmemiş
olsam da karşılaştığımda hiç ayrılmamış gibi sohbet ettiğim dostlarımdan biri olduğunu fark ettim. PTT ile aramızda güvene dayalı bir bağ var.
PTT benim için sevdiklerime ulaşmak demek.

What does PTT mean to you?
Once you ask that question, I noticed that PTT is
one of my friends with whom I have conversation
when I met, like we never were apart though I have
not seen for years. I have a fiduciary relationship
with PTT. For me, PTT means ‘reaching my beloved
ones’.
Have you ever had a penfriend?
Of course. The letter is a slow form of communication today. However, it gives you a sense of
self-worthiness. I wrote my first letter to my classmate who used to sit next to me, when I was in
the fifth grade. Her father was a teacher and he
had been transferred to another city. We were
penfriends for around 5 years. Even today I correspond with my tutors over the age 70 who are retired. We tell each other about the books we read.
It is possible to talk on the phone, but it feels so
nice for me, to document this information in their
own handwriting and to read them repeatedly.

Hiç mektuplaştınız mı?
Tabi ki. Mektup günümüze kıyasla yavaş bir iletişim biçimi belki ama insana kendini değerli hissettiriyor. İlk mektubumu ilkokul 5. Sınıftayken
sıra arkadaşıma yazmıştım. Babası öğretmendi,
tayini çıktı. Yaklaşık 5 yıl kadar yılda birkaç kez
mektuplaştık. Bugün bile 70 yaş üstü, emekli olmuş kıymetli hocalarımla mektuplaşırız. Okuduğumuz kitapları birbirimize anlatırız. Telefonda da
konuşulabilir bunlar ama onların el yazısıyla bu
bilgilerin kayıt altına alınmış olması ve tekrar tekrar okunması manevi yönden hoş geliyor bana.
Bugüne kadar bana gelen mektupların hepsini sakladım. Kendimi iyi hissetmediğim zamanlar arasından seçip okurum. İnsanın yaşamından izler taşır
mektuplar. Bir nevi o mektubu aldığım yaştaki kendimle dertleşiyormuşum gibi gelir. Ben insanoğlunun iki nesneyle hayatı durdurduğunu söylerim; birisi
fotoğraflar, diğeri mektuplar. Fotoğraflara bakarken
de geçmişteki bir mektubun satırlarında dolaşırken
de kendimi zamanın o noktasında hissederim.
Ankesörlü telefon kullanır mıydınız?
Eskiden 30’luk, 60’lık, 90’lık kartlar vardı. PTT’den
paramıza göre alırdık. Yurtta ankesörlü telefonun
önünde kuyrukta beklerdik. Bunları hatırlamak
bile güzel.
Pul koleksiyonunuz var mı?
Kitap aralarında biriktirdiğim pullarım var. Bazen
sahaflardan kitap alırken de eski pullar gözüme
çarparsa alırım.

I have kept all the letters sent to me until now.
When I don’t feel well, I pick some and read
them. The letters carry traits from the life of people. I feel as if I had conversation with myself at
the age when I got that letter. For me, a human
being can stop time by means of two things.
One is photograph and the other one is letter. While looking at the photos and reading an
old letter I feel myself at that moment of time.
Have you used the payphones?
There were 30, 60 and 90-minute phonecards. We
used to buy from PTT. We used to wait in line for payphone in the dorm. It is nice to remember tough.
Do you have stamp collection?
I have some stamps that I keep in the books. I
also sometimes buy old stamps when I visit second-hand booksellers.
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ARTIK HEPİMİZİN
İHTİYACI:

EV HİZMETLERİ
NOW WE ALL NEED
HOME SERVICES

Hepimizin yaşama alanı olan evler bazılarımızın geçim kapısı.
Temizlik, mutfak ve bahçe işleri ile çocuk ve yaşlı bakımı gibi ev
hizmetlerinden yüz binlerce insan para kazanıyor. Çoğu zaman
ailemizin bir parçası haline gelen bu kişilerle evimizin anahtarını
ve en mahrem bilgilerimizi paylaşıyor, onlara çocuğumuzu
emanet ediyoruz. Peki bu çok güvendiğimiz kişilerin iş
hayatındaki sorunlardan ne ölçüde haberdarız? Bu ayki Ekonomi
Dünyası bölümümüzde ev hizmetlilerine mercek tutuyor, onların
çalışma koşullarını ele alıyoruz.
Being the living space for all of us, homes is a source of income for
many. Hundreds of people earn a living by offering home services
like cleaning, kitchen works and gardening, child and elderly
care services. These service providers become a member of the
family most often. We give our home key and our most private
information, we entrust our children to them. But, are we aware
of the problems these trusted people have? In the Economy World
part of this Issue, we are going to discuss home service providers
and their work conditions.
40
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mına destek olacak babaanne ve anneanneler bulunmuyor. Bu durum bebek
– çocuk bakım hizmetine talebi arttırıyor.
Benzer şekilde işte yorulan ve ev temizliğine vakit bulamayan çalışan kadınlar, ev
işlerinde profesyonel desteğe ihtiyaç duyabiliyor. Yaşlılar da çekirdek aile yapısında oğul, kız, gelin, torun gibi yardımlarına
koşacak kişiler bulunmayınca ev temizliği,
yemek yapımı ve kişisel bakım gibi işlerde
ev hizmeti almak durumunda kalabiliyor.
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Tüm dünyada ve ülkemizde yaşadığımız evleri çalışma
alanı olarak kullanan ve ev hizmetlerinden para kazanan
geniş bir kitle var. Ev temizliği, çamaşır – bulaşık yıkama,
ütü, yemek yapma, alışveriş, bahçe düzeni gibi ev işleri ile
çocuk, yaşlı veya özel ilgiye ihtiyacı olan kişilerin bakımı
gibi işler hukuki olarak “ev hizmeti” kapsamında değerlendiriliyor. Yaşamlarımızı kolaylaştıran ve çok önemli
sorumluluklar üstlenen ev hizmetlileri, çalışma hayatında farkında olmadığımız pek çok sorunla yüz yüze.

There are many people in our country and abroad who
use their home as their workplace and gain income
from home services. House chores works like cleaning, laundry, dish washing, ironing, cooking, shopping
and gardening as well as care services for children, the
elderly or those with special needs are legally included within the scope of “home services”. Home service
providers undertake important responsibilities while
making life easier for us and they face many problems.

ARTIK ÇOK DAHA YAYGIN
Yakın geçmişe kadar ev hizmetleri; yalı, köşk gibi büyük
ve gösterişli evlerde varlıklı ailelerin talep ettiği bir hizmet alanı olarak bilinirdi. Ev hizmetlileri genellikle bu
evlerin müştemilatında o aileyle birlikte yaşar, zaman
içinde yaşadığı evle bütünleşir, “emektar” haline gelerek saygı görürdü. Ancak günümüzde durum çok farklı. Hızlı kentleşme ve sanayi sonrası toplumda ev hizmetleri sadece zengin, varlıklı kesimin ihtiyaç duyduğu
bir hizmet alanı olmaktan çıkıp orta sınıf ailelerden de
talep görmeye başladı.
Ekonomik ve sosyal gelişmelerle birlikte kadının iş yaşamında çok daha fazla yer almaya başlaması ve geniş aile
yapısından çekirdek aile yapısına doğru yaşanan hızlı
dönüşüm bu talep artışının nedeni olarak açıklanabilir.
Çekirdek aile yapısında çalışan kadının çocuk bakı-

MUCH MORE POPULAR TODAY
Until recently, home services were known as a service field only demanded by wealthy families living
in big and spectacular houses like seaside residences or mansions. Home service providers mostly lived in the premises of these houses together
with the family and they became a respected “senior” member of the family over time. But things
have changed today. With the rapid urbanization
and industrialization, home services are not only
demanded by wealthy people but also by the middle-income families today.
The ever-increasing role of women in work life together with economic and social developments and the
rapid transformation from extended family to nuclear
family may be the reason for this increase in demand.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMA
Yakın döneme kadar aile hukuku içerisinde değerlendirilen bu çalışma türü günümüzde iş kanunu kapsamında ele alınıyor.
Ev hizmetlerinin çok farklı türlerinin ortaya
çıkması, sabit bir gün ve saat düzenine sahip olmaması bu çalışma türünün ekonomik ve hukuki durumunu çok daha karışık
hâle getiriyor. Her ne kadar artık iş hukuku çerçevesinde kabul edilse de işverenler
eski alışkanlıklarla bu hizmet alanını aile
hukukunun bir parçasıymış gibi görebiliyor ve çoğu zaman ev hizmetlilerinin sağlık sigortasını göz ardı edebiliyorlar.
Ev hizmetlilerinin sigortasız çalıştırılması durumunda sağlık hizmetlerinde ve
emeklilik primlerinde çalışan aleyhine
maddi kayıplar oluşurken; iş güvencesi,
kıdem, hafta tatili, yıllık izin, doğum izni,
fazla mesai, tazminat gibi sosyal haklar-

Bir ay içinde 10 günden az ev hizmeti alıyorsanız
SGK’ya gitmenize gerek kalmadan 5510’a kısa
mesaj göndererek çalışanın sigorta işlemini
gerçekleştirebilirsiniz.
If you receive a home service for less than 10 days in
a month, you can perform the employee’s insurance
operation by sending a short message to 5510 without
the need to go to the Social Security Institution.

The nuclear family does not include grandparents to help
the working mother in child raising, which increases the demand for baby-child care services. Likewise, working women
who get tired at work and do not find time for house cleaning, may need a professional support for house chores. As
the elderly cannot find a son, daughter, daughter-in law
or a grandchild to lend a hand, they may need to refer to
home services for house cleaning, cooking or personal care.
UNREGISTERED EMPLOYMENT
This type of employment, which had been considered within the scope of family law until recently, is within the scope
of work law now. Due to the appearance of several different types of home services and their lack of a constant day
or time schedule, this type of employment has a rather
complicated economic and legal state. While being considered within work law now, employers may tend to see
it as a part of family law, leading to their ignorance of the
health insurance of home service providers at most times.
When home service providers work without an insurance,
they have financial losses in terms of health services and retirement premiums and they become deprived of social
rights such as job security, seniority, weekend holiday, annual leave, maternity leave, overtime payment or indemnity. Potential work accidents that may occur at home also
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dan yararlanmada da mahrumiyet yaşanıyor. Evde
gerçekleşebilecek potansiyel iş kazaları da çalışanı ve işvereni sağlık sorunlarının yanı sıra ciddi ölçüde mali ve hukuki risklerle yüz yüze getiriyor.

causes the employee and employer face serious
financial and legal risks as well as health risks.

FACILITATIVE REGULATIONS
With the law accepted in the GNAT (Grand National
KOLAYLAŞTIRICI DÜZENLEMELER
Assembly of Turkey) in order to protect home service
Ev hizmetlilerini kayıt dışı istihdamın oluşturduğu
providers against unregistered employment, which
mağduriyetlerden korumak amacıyla TBMM’de kawas published in the Official Gazette on April 1, 2015,
bul edilen ve 1 Nisan 2015 yılında Resmî Gazete’de
new regulations about the insurances of home seryayımlanan kanunla ev hizmetlerinde çalışanların
vice providers were introduced. Audits and criminal
sigortaları hakkında yeni düzenlemelere gidildi. Sipenalties regarding unregistered employment were
gortasız çalıştırmaya yönelik denetimler ve cezai yapintensified while it was made easier to have home
tırımlar ağırlaştırılırken, ev hizmetlilerine sigorta yapservice providers insured. Different insurance contırmak kolay hale getirildi.
ditions were determined based on whether home
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Geservice providers were employed
nel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
for less or more than 10 days in a
9. maddesi kapsamında ev hizmonth according to Article 9 of
Ev hizmetleri sanayi
metlerinde bir ay içinde 10 günthe Social Insurances and Genersonrası kentleşen
den az ve fazla çalıştırılmasına
al Health Insurance Law No 5510.
toplumda sadece varlıklı
göre farklı sigorta şartları belirlenIf you receive a home service for
di. Şayet ay içinde 10 günden az
less than 10 days in a month, you
ailelerden değil, hemen
ev hizmeti alıyorsanız SGK’ya gitcan perform the insurance operher kesimden talep
menize gerek kalmadan 5510’a
ation by sending a short message
görmeye başladı.
kısa mesaj göndererek sigorta işto 5510 without the need to go to
lemini gerçekleştirebiliyorsunuz.
the Social Security Institution.

With the urbanization

PROFESYONEL HIZMETLER
PROFESSIONAL SERVICES
of the society after
Ev hizmetlerini kayıt altına alma
Legal regulations requiring regisyönünde hukuki düzenlemeler
tration of home services have led
industrialization, home
people seek for receiving profesbu tür hizmetlerin daha professervices are not only
sional services and tend towards
yonel şekilde görülmesi arayışlademanded by wealthy people
cleaning companies. While this
rını gündeme getirdi ve temizlik
mostly resolved the insurance
şirketlerine yönelim hızlandı. Bu
but also by the
problem for home service providdurum ev hizmetlilerinin sigormiddle-income families
ers, it has reduced the close and
ta problemini büyük ölçüde
today.
warm trust relationship between
çözmekle birlikte işverenle çalıthe employer and employee.
şan arasındaki tanışıklığı, sıcaklığı ve güven ilişkisini ortadan kaldırmaya başladı.
As well as cleaning services, you can supply other home
services on the Internet. You can become a member
Temizlik şirketlerinin yanı sıra ev hizmetlerini interof Internet platforms offering home services to disnet üzerinden de temin edebiliyorsunuz. Ev hizplay employees that are close to your address. You can
metleriyle ilgili internet platformlarına üye olup
access to performance reviews and comments about
evinize yakın çalışanları görüntüleyebiliyor, diğer
employers, send a message to employees to inform
iş verenlerin performans değerlendirmelerine ve
about the details of your demand and schedule a seryorumlarına erişebiliyor, çalışanlara mesaj atıp tavice day depending on the employee’s work schedule.
lebinizin detaylarını anlatabiliyor, onun iş planına uygun bir çalışma günü belirleyebiliyorsunuz.
There is an ever-increasing demand for home services that has appeared as a result of the changing famSanayi sonrası aile ve toplum yapısının sonucu olarak
ily and social structure following industrialization. Alev hizmetlerine artan talep gelecekte daha da artathough professional methods have been introduced
cağa benziyor. Bu hizmetlerin karşılanmasında proand the ways of communication bringing us togethfesyonel yaklaşımlar gündeme gelse ve bizi çalışanla
er with the employee have changed, one thing will
buluşturan iletişim yöntemleri değişse de “insana”
never change; our need for the “human being”.
duyduğumuz ihtiyaç hep aynı kalacak.

44

Bizden Haberler / News From Us

PTT GENEL MÜDÜRÜ HAKAN GÜLTEN
İŞ YERLERİMİZİ ZİYARET ETTİ
HAKAN GÜLTEN, DIRECTOR GENERAL OF PTT
VISITED OUR WORKPLACES

PTT
Genel
Müdürü
Hakan
Gülten,
PTT
Başmüdürlüklerini
ziyaret
ederek
çalışma
arkadaşlarımızla bir araya geldi. Sosyal mesafe ve
hijyen tedbirlerine uygun gerçekleşen ziyarette PTT
personeliyle buluşan Gülten sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada “Birliğimizi pekiştirdiğimiz
mübarek Ramazan ayında Başmüdürlüklerimizi
ziyaret ederek içinde bulunduğumuz hassas
süreçteki çalışmalarımız ile ilgili değerlendirmelerde
bulunduk. Ülkemiz için çalışmaya devam ettiğimiz
bu mübarek günlerde, tüm çalışma arkadaşlarımıza
bu vesileyle teşekkür ediyorum.” dedi. PTT Genel
Müdürü Hakan Gülten’in ziyareti zor günlerde
sergiledikleri üstün performansla Türkiye’nin gururu
olan PTT çalışanlarına moral ve motivasyon aşıladı.
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The Director General of PTT, Hakan Gülten
visited PTT Head Offices to gather with
our colleagues. The meeting held with PTT
personnel was in line with the social distancing
and hygiene measures. In his social media
post, Gülten stated: “In the blessed month
of Ramadan, we visited our Head Offices to
evaluate the works in these challenging times.
Hereby I would like to thank all our colleagues
as we keep serving our nation in these holy
days.” The General Director of PTT, Hakan
Gülten has encouraged and motivated the PTT
staff as they have become the pride of Turkey
with their outstanding performance in these
challenging times.
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PTT AILESI’NE
KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
CALL FOR BLOOD
DONATION TO PTT FAMILY

Koronavirüs hastalığıyla mücadele ve Ramazan
koşulları nedeniyle kan stoklarında azalma yaşayan
Kızılay’ın kan bağışı çağrısına PTT’den destek
geldi. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten Kızılay’ın
Ankara’daki Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi’ni
ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Türk Kızılay
Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan’ında da eşlik
ettiği ziyarette PTT çalışanlarına kan bağışı çağrısı
yapan Gülten “Büyük PTT Ailemizin tüm üyelerini
kan bağışında bulunmaya davet ediyorum.” dedi.

PTT supports Turkish Red Crescent’s call for blood
donation as it has become short of blood due
to coronavirus pandemic and the conditions of
Ramadan. The Director General of PTT, Hakan Gülten
visited the TRC’s Blood Center in Central Anatolia,
based in Ankara, to donate blood. The Director
General of Turkish Red Crescent, Dr. İbrahim Altan
accompanied him in his visit. Addressing to PTT staff,
Gülten called for blood donation and said, “I ask all the
members of our great PTT family to donate blood.”
HAZİRAN - JUNE
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PTT’DEN PERSONELİNE BÜYÜK DESTEK
A SIGNIFICANT SUPPORT FROM PTT TO ITS PERSONNEL
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180 yıldır Türkiye'nin her yerinde güvenilir, hızlı
ve kaliteli hizmeti vatandaşları ile buluşturan
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
(PTT AŞ), koronavirüs hastalığıyla mücadele
sürecinde gişelerde ve dağıtım alanlarında
fedakârca çalışan personeline Ramazan
Bayramı öncesi net 2 bin TL nakit destek sağladı.
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, 180 yıldır
tüm zorlu koşullarda milletinin yanında olan
PTT’nin pandemi sürecinde gösterdiği üstün
performansla Türkiye’nin gururu olduğunu
ifade ederek, hijyen tedbirlerine uygun
olarak özenle hizmet veren PTT personeli için
önemli bir karar aldıklarını açıkladı. Gülten,
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın yüksek iradeleri ve talimatları,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil
Karaismailoğlu'nun himaye ve destekleriyle
fedakârca çalışan PTT personelimize net 2 bin
TL katkı ödemesi yaptık. Bu gibi zamanlarda
verilen hizmetin karşılığı parayla ölçülemez.
Personelimize yapılan bu katkı, başarıları
ve
özverilerinin
ödüllendirilmesi
olarak
değerlendirilmelidir. Çalışma arkadaşlarıma
teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.
Gülten, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın
Adil Karaismailoğlu’na da sağladıkları destek
için tüm PTT Teşkilatı adına şükranlarını sundu.”

Offering reliable, quick quality services to its
customers all over Turkey for 180 years, Turkish
PTT Corporation paid 2,000 TL net cash as support
payment for its employee who worked devotedly
during the coronavirus outbreak as teller and
deliverymen, prior the Ramadan Feast. Stating
that PTT which has been supporting our people
under all challenging circumstances for 180 years
and that it became a source of pride of Turkey with
its superior performance during the pandemic,
Hakan Gülten, Director General of PTT, said that
they put an important decision into practice for the
PTT employees who have been serving carefully
in accordance with the hygienic measurements.
We have paid net 2,000 TL as support payment to
our staff who has worked devotedly, pursuant to
willpower and instruction of H.E. President Recep
Tayyip Erdoğan and under the auspices and with
the support of Mr. Adil Karaismailoğlu, Minister
of Transportation and Infrastructure. The service
provided at such times is priceless. This payment
should be seen as an award for their success and
devotion. I would like to thank you my colleagues”
said Gülten. Gülten, has extended his thanks to
H.E. President Recep Tayyip Erdoğan and Adil
Karaismailoğlu, Minister of Transportation and
Infrastructure for the support they have provided,
on behalf of Turkish PTT Corporation.
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PTTBANK’TAN BÜYÜK YENİLİK:
ARACISIZ EFT İŞLEMİ
Türkiye’nin en büyük finansal altyapılarından birini
müşterileri ile buluşturan PTTBank, 5 bine yakın iş yeri, 4
bine yakın ATM ve 8,6 milyon banka ve ön ödemeli kart
ile hizmet verdiği bankacılık sektöründe yeni bir adım
attı. Müşterilerinin her türlü finansal hizmet ihtiyacını
PTT’nin 180 yıllık tecrübe ve güvencesiyle karşılayan
PTTBank’a, Merkez Bankası tarafından EFT kodu tahsis
edildi. Müşteriler PTTBank ile karşılıklı EFT işlemlerini
PTTBank hesaplarından, doğrudan gerçekleştirebilecek.
Havale, PTTBank hesabı (posta çeki), efektif işlemler gibi
asli hizmetlerin yanı sıra banka ve kurumlar ile yapılan
sözleşmeler kapsamında kredi verme, maaş ve yardım
ödemeleri, tahsilat, e-Devlet şifresi vb. birçok hizmeti
müşterilerine sunan PTTBank’ta yeni sistem, Türkiye
Bankalar Birliği ile Merkez Bankası teknik entegrasyon
işlemlerinin tamamlanması sonrasında başlayacak.

PTT’NİN KARGOMAT
7/24 HİZMETİ HAYATI
KOLAYLAŞTIRIYOR
PTT’nin Kargomat 7/24 hizmeti temassız
teslimat almak isteyen vatandaşlardan büyük
ilgi görüyor. Siz de desi bilgisi ve ürün tipi
Kargomat teslimatına uygun olan siparişleriniz
için evde veya işyerinde kargo beklemek
zorunda kalmadan Kargomat 7/24 hizmetinden
yararlanabilirsiniz. Bunun için epttavm.com’dan
yapacağınız
alışverişlerde
“Kargormat’tan
Teslimat” seçeneğini kullanmanız yeterli.
Kargomat’a bırakılan siparişlerinizi güvenli bir
şekilde, istediğiniz zaman teslim alabilirsiniz.

SMART PARCEL LOCKER 24/7
PROVIDED BY PTT MAKE OUR
LIVES EASIER
Smart Parcel Locker 7/24 service of PTT receives
great attention from the citizens who prefer
contactless delivery service. For your orders,
information and product type appropriate to
Smart Parcel Locker delivery, you can also use
Smart Parcel Locker 7/24 Service, without having
to wait cargo at home or in the workplace. It is
enough to select the "Delivery from Kargormat"
option for the products you buy on epttavm.com.
You can safely take delivery of your orders left at
Smart Parcel Locker at any time.
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A MAJOR INNOVATION FROM
PTTBANK: DIRECT EFT TRANSACTION
Bringing one of the major financial infrastructure of
Turkey together with its customers, PTTBank has taken
a new step in the field of banking where it provides
services with nearly five thousand offices, four thousand
ATMs and 8.6 million bank and prepaid cards. Providing
all kinds of needs for its customers regarding financial
services with our company’s 180-year experience and
assurance, PTTBank has received EFT code from the
Central Bank as well. Through PTTBank, the customers
will be able to make direct electronic funds transfer
(EFT) directly from their PTTBank accounts. In PTTBank,
where primary services such as money transfer,
PTTBank account (postal check), effective transactions
are provided as well as many other services including
the loans within the scope of contracts signed with
banks and organizations, salary and social aid payments,
collection, e-government password, the new system
starts following the completion of integration procedures
of The Banks Association of Turkey and Central Bank

PTT AŞ’DEN “PATARA YILI KONULU SÜREKLİ
POSTA PULLARI”
DEFINITIVE POSTAGE STAMPS THEMED
“THE YEAR OF PATARA” FROM PTT CORP.
 TT AŞ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
P
Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan
edilmesi ile tarihe ışık tutan Patara Antik Kenti önemli
kalıntılarının yer aldığı 6 değerli 'Patara Yılı' konulu
sürekli posta pulu ve ilk gün zarfını 12 Mayıs 2020
tarihinde tedavüle sundu. 20 krş, 60 krş, 1 TL, 3 TL, 5 TL
ve 9 TL bedelli "Patara Yılı Konulu Sürekli Posta Pulları"
(26x41 mm boyutunda), söz konusu pula ait (140x210
mm boyutunda) 21,00 TL bedelli ilk gün zarfı PTT iş
yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde
ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.
Ayrıca Antalya Valisi’nin ifadelerine göre, 2.
Abdülhamid Han döneminde Osmanlı’nın ilk telsiz
telgraf istasyonunun Patara’da kurulmuş olması
dolayısıyla, istasyondaki bina ve lojmanların çok
önemli bir telsiz telgraf müzesine dönüştürülmesi
planlanıyor.

 fter H.E President Recep Tayyip Erdogan
A
announced 2020 as the year of Patara, our company
put 6 valuable definitive postage stamps into
circulation having the ruins of the ancient Patara
city on them and special day cover themed ‘Patara
Year’ on May 12, 2020. The definitive postage
stamps (26x41 mm sized), issued on the theme
''Patara Year” have been offered for sale for 0.20,
0.60, 1.00 and 3.00 TL and the special day cover of
these stamps (140x210 mm sized) has been offered
for sale for 21.00TL in our workplaces and at www.
filateli.gov.tr and on PTT philately application.
According to the governor of Antalya, the first radio
telegraph center was established in Patara during
Abdelhamid Han II in the Ottoman Empire. Thus it
is planned to convert the houses in the station into
a major telegraph museum.
HAZİRAN - JUNE
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PTT, AVRUPA 2020 (TARİHİ POSTA YOLLARI) PULU
İLE EN İYİ AVRUPA PULU YARIŞMASINA KATILIYOR
PTT PARTICIPATES IN THE “BEST EUROPA
STAMP” CONTEST WITH THE STAMP THEMED
EUROPE 2020 (ANCIENT POSTAL ROUTES)
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Osmanlı yol sisteminin başlangıcının ve ayrım
güzergâhlarının tema olarak işlendiği Avrupa
2020 (Tarihi Posta Yolları) konulu tek değerli
anma pulu ile ilk gün zarfı 9 Mayıs 2020 tarihinde
tedavüle sunuldu. 5,50 TL bedelli (45x90 mm
boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait
(140x210 mm boyutunda) 7,50 TL bedelli ilk gün
zarfı; PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.
tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında
satışa çıktı.

Single value commemorate stamp and first
day cover themed “Europe 2020 (Ancient Postal
Routes)” issued on the theme ‘Beginning and
Turnout Route of Ottoman Postal System’
were put into circulation on May 9, 2020. The
commemorative stamp (45x90 mm sized), was
offered for sale for 5,50 TL, and the first day cover
(140 x 210 mm sized) which belongs to the stamp
was offered for sale for 7,50 TL in our workplaces, at
www.filateli.gov.tr and on PTT philately application.

PTT AŞ, Avrupa 2020 (Tarihi Posta Yolları) konulu
tek değerli anma pulu ile 2002 yılından bu yana
düzenlenen “En İyi Avrupa Pulu” yarışmasına
katılıyor. Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği
(PostEurop) tarafından 9 Mayıs 2020 ve 9 Eylül
2020 tarihleri arasında düzenlenen yarışmada
www.posteurop.org/europa2020 internet adresi
üzerinden oy verilebilecek. Her yıl Avrupa'nın en
iyi anma pulunu belirlemek için organize edilen
yarışmanın kazananı Ekim 2020'de İrlanda'nın
Dublin şehrinde düzenlenecek PostEurop Genel
Kurulu'nda açıklanacak.

Our company (PTT Corp.), will participate in
the competition ‘Europe 2020 (Ancient Postal
Routes), with the single value commemorative
stamp issued on the theme ‘Beginning and
Turnout Route of Ottoman Postal System’. In the
contest which will be held by PostEurop between
May 9, 2020 and September 9, 2020, people
can cast a vote for their favorite stamp on www.
posteurop.org/europa2020. The winning stamps
of the contest will be announced at the PostEurop
Plenary Assembly to be held in October 2020 in
Dublin, Ireland.

Röportaj / Interview

“MISYONUMUZ
ÇEVREYE
DUYARLI,
KALITELI
HIZMET”
“OUR MISSION
IS ENVIRONMENT FRIENDLY, QUALITY
SERVICE”

Kendinizden bahseder misiniz?
1985’te Eskişehir’de doğdum. Endüstri mühendisiyim. Profesyonel iş hayatım müşteri
ilişkileri, satış – pazarlama ve operasyonel
faaliyetler doğrultusunda gelişti. 9 yıl ePttAVM.com bünyesinde e-ticaret ve e-ihracat alanında çalıştım. Şubat sonunda PTT
Anadolum Lojistik A.Ş.’de Genel Müdür
Vekili olarak göreve başladım. Şirketimizde
“filo yönetimi” ve “personel tedarik” süreçlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve
müşteri portföyünü genişletme çalışmalarını yürütmekteyim. Ayrıca Şirketimizin
tüm prosedür ve süreçlerinin iyileştirilmesi,
verimlilik, etkinlik ve performans yönetimi
alanlarında çalışmalar yapmaktayım.

Could you introduce yourself briefly?
I was born in Eskişehir in 1985. I'm an Industrial Engineer. My professional business life has
evolved in line with customer relations, sales marketing and operational activities. I worked for
e-commerce and e-export in ePttAVM.com for 9
years. I started working as the Deputy Director
General at PTT Anadolum Lojistik A.Ş at the end
of February. I have been carrying out the activities
of evaluating, developing and expanding the customer portfolio of "fleet management" and "personnel procurement" processes in our company.
Furthermore, I am working on improving all procedures and processes of our company in terms
of effectiveness, efficiency and performance
management.

PTT Anadolum Lojistik hangi alanlarda
faaliyet gösteriyor?
Filo yönetimi kapsamında uzun – kısa süreli araç kiralama; personel temini ve destek
hizmetleri kapsamında iş gücü tedarik, eğitim ve yönetim; tedarik ve lojistik hizmetleri
kapsamında, paketleme, depolama, sevkiyat yönetimiyle tüm özel ve resmi kurum ve
kuruluşlara hizmet sağlamaktayız.

In which fields does PTT Anadolum Logistics
operate?
We are providing long-short term car rental within the scope of fleet management, personnel procurement, training and management within the
context of personnel procurement and support
services, and packaging, storage, shipment management within the context of supply and logistics services to all private and public institutions
and organizations.

ÜSTÜN GÖREV BILINCI VE EKIP RUHU
Şirketinizin vizyon ve misyonundan
bahseder misiniz?
Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, kamunun
güven veren hizmetiyle rekabet gücünü
ve hizmet kalitesini arttırarak sektör lideri
olma vizyonuyla yola çıktık. Misyonumuz,
hizmetlerimizi kurumsal bir anlayışla mükemmelleştirirken, adımızdaki kültürel kimliği yaşatma duyarlılığıyla çalışmak, faaliyet
alanlarımızda teknolojiyle tecrübeyi birleştirip üstün görev bilinci ve ekip ruhuyla çevreye duyarlı ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

PTT Anadolum Lojistik AŞ
Genel Müdür Vekili
Merve İpek:
Merve İpek, Deputy Director
General of PTT Anadolum
Lojistik AŞ:
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Şirketinizin gelecek planlarından
bahseder misiniz? Türkiye ekonomisine
ve sektöre hangi alanlarda katkı
sağlamayı hedefliyorsunuz?
Şirketimizin
vizyonu
doğrultusunda,
kamu ve özel sektörün araç ve personel
ihtiyaçlarını karşıladıkları tek nokta olmayı
planlamaktayız. Sektöre sağlamış olduğumuz tüm hizmetlerde, istihdamın artmasına katkı sağlamak, kamu kaynaklarını
verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanmak
temel prensiplerimizdir. 81 ilde, faaliyet
gösterdiğimiz tüm alanlarda yeni müşteri
kazanımlarıyla büyümek, bununla birlikte
yeni faaliyet alanları ve pazarlarla yayılma
politikamız çerçevesinde bilinirliğimizi artırmayı planlamaktayız. PTT adını taşımanın verdiği haklı gurur ve azimle hizmet ve
istihdam noktasında ülke ekonomisine en
çok katkı sağlayan şirketlerden birisi olmayı hedefliyoruz.

SUB HEADLINE: SUPERIOR SENSE OF
MISSION AND TEAM SPIRIT
Could you tell us about your company's vision
and mission?
We took the road with the vision of being the industry leader in the fields we operate by increasing
the competitiveness and service quality with the
trusted service of the public institution. Our mission is maintaining our corporate identity while
perfecting our services with a corporate understanding and providing environmentally sensitive
and quality service with a superior sense of mission and team spirit by combining the technology
with the experience in our field of operation.
Can you tell us about your company's future
plans? In which areas you are planning to
contribute to the Turkish economy and
sector?
In line with our company's vision, we plan to be
the only point where the public and private sector
meets vehicle and personnel needs. It is our fundamental principle to contribute to the increase
in employment and to use public resources efficiently and sustainably in all the services we provide to the sector. We intend to grow with new
customer acquisitions in all areas in which we operate in 81 provinces while increasing our awareness within the framework of our expansion policy to new fields of activity and markets. We strive
to be one of the companies that make the most
contribution to the country's economy in terms
of service and employment with the proper pride
and perseverance of holding the name of PTT.

Röportaj / Interview

“PTT AILESININ
FERDI
OLMAKTAN
GURUR
DUYUYORUM”
“I AM PROUD OF
BEING A MEMBER
OF THE
PTT FAMILY”

Bize biraz kendinizi anlatır mısınız?
PTT’de ne kadar süredir görev
yapmaktasınız?
PTT’deki meslek hayatıma Müfettiş
Yardımcısı olarak başladım. Sonrasında Müfettiş, Genel Müdür Danışmanı,
Regülasyon Birim Sorumlusu, İşyeri
Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığı
gibi farklı alanlarda görevler üstlendim.
Halihazırda Rehberlik ve Kontrol Hizmetleri Başkanlığı ile Regülasyon Birim
Sorumluluğu görevlerini yürütmekteyim. Müfettişlik mesleğinin gereği ve
avantajı olarak Şirketimizin hem merkez teşkilatını hem de taşra teşkilatını
yakından inceleme ve tanıma fırsatım
oldu. Şirketimizde çalışmaya başladığım günden bugüne verilen görevlerin
hepsi tabi ki çok kıymetli ve değerliydi.
Ancak bugün asli mesleğimi icra ediyor olduğum için ayrıca mutluyum.
Rehberlik ve Kontrol Hizmetlerinin
PTT içindeki görevi ve önemi nelerdir?
İşletmenin yaptığı planlamaların sonuca
ulaşıp ulaşmadığı ya da ne kadar ulaştığı
denetimin konusudur. Bu noktada, PTT
AŞ Rehberlik ve Kontrol Hizmetleri Daire
Başkanlığı olarak daha önce belirlenmiş
standartlarla fiili durumları karşılaştırıyor ve meydana gelen sapmaları tespit
ediyoruz. Sapmaların tespitinden sonra
düzeltici tedbirler alınmasını sağlıyor ve
planlamanın tüm işlevlerini, denetimle
tamamlıyoruz. Şirketimiz, denetim sayesinde durum analizi yaparak bulunduğu
yeri tespit edebiliyor, böylece geleceğe
yönelik kârlılık ve verimlilik analizi yapılmasına imkân sağlanmış oluyor.
Temel görevimiz; teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak. Ayrıca Şirketimizin
görev alanına ilişkin işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesi, personelimiz
iş ve işlemlerini yürütürken bir sorunla
karşılaştığında kendisine rehberlik edilmesi, kararların mevzuata uygun şekilde
alınmasının sağlanması da görevlerimiz
arasında.

PTT Genel Müdürlüğü
Rehberlik ve Kontrol
Hizmetleri Dairesi Başkanı
İsamettin Tolga Kara:
İsamettin Tolga Kara, Head
of Guidance and Control
Services Department of
General Directorate of PTT :
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PTT’de görev yapıyor olmanın sizin
için neler ifade ettiğinden bahseder
misiniz?
180 yıllık köklü bir kurum olarak ülkemizin her noktasında vatandaşımıza kaliteli hizmet götüren ve mesai mefhumu
gözetmeksizin cansiperane şekilde çalışan PTT Ailesinin ferdi olmaktan gurur
duyuyorum. Geniş hizmet yelpazesiyle
7’den 70’e herkese hitap eden ve ülkemizin en güvenilir kurumlarından biri
olan PTT’de çalışmak kendimi değerli
hissettiriyor.

Röportaj / Interview
Could you introduce yourself briefly?
How long have you been working at
PTT?
I started my career at PTT as Assistant
Inspector. I undertook different duties
such as Consultant of Director General,
Regulation Department Officer, Head of
Workplace Planning and Installation Department. I am currently working as the
Head of Guidance and Control Services
and Regulation Department. As a requirement and advantage of the inspectorship, I had the opportunity to closely monitor and acknowledge both the central
and provincial organizations of our Company. All of the duties entrusted to me since I started working in our company were
indeed precious and valuable. Nevertheless, I am particularly pleased that I am
performing my main profession today.

“PTT ÜLKEMIZIN
EN ÖNEMLI
DEĞERLERINDEN
BIRI”
“PTT IS ONE OF THE
MOST IMPORTANT
VALUES OF OUR
COUNTRY”

Could you tell us about the role and
significance of Guidance and Control
Services in PTT?
The inspection monitors whether the
plans created by the enterprise have reached the desired outcomes or how much
they have been successful. As PTT Corp.
Guidance and Control Services Department, we compare the previously determined standards with actual conditions
and identify the differences that occur.
We assure that corrective measures are
taken after the deviations are recognized,
and we complete the planning's functions with the inspection. Thanks to the
inspection, our company can ascertain
its current status by conducting a situation analysis, thereby the profitability and
efficiency analysis is enabled.
Our primary task duty consists of the inspection, review and investigation. Furthermore, our duties including carrying
out the transactions related to the Company's field in accordance with the legislation, guiding the personnel when they
encounter a problem in the business and
transactions, and ensuring that the decisions are made in accordance with the
legislation.
What does it mean to you to work at
PTT?
As a well-established institution for 180
years, I am proud to be a member of the
PTT family that provides quality service to
our citizens at every point of our country
and works selflessly regardless of working
hours. Working at PTT, one of the most
reputable institutions in our country, appealing everyone with its wide range of
services, makes me feel valuable.

PTT Genel Müdürlüğü
Yapı Daire Başkanı
Mustafa Ertan Candaş:
Mustafa Ertan Candaş, Head
of Construction Department of
General Directorate of PTT :

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Ne kadar süredir PTT’de
görev yapıyorsunuz?
1974’te Trabzon’da doğdum.
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mimarlık Bölümünden 1996’da
mezun oldum. 2000’de Zonguldak PTT Başmüdürlüğünde
mimarlık görevime başladım.
2011’de Yapı Daire Başkanlığına atandım ve burada mimar,
teknik müdür ve daire başkan
yardımcısı olarak görev yaptım. 2016’dan itibaren de başkanlık görevini yürütüyorum.
Yapı Daire Başkanlığı’nın
PTT içerisindeki temel
görevlerinden bahseder
misiniz?
Temel görevimiz; PTT AŞ’nin
hizmetlerini
yürütebilmesi
için ihtiyaç duyduğu ve yatırım programında yer alan
hizmet binalarının yaptırılması ve mevcut binaların
güçlendirme, bakım, onarım
ve tadilatlarının yapılmasıdır.
Gayrimenkullerin alım – satım, kiralama, takas ve trampa
işlemleri gibi emlak hareketlerinin takip edilmesi, hizmet
binalarının tüm mühendislik
projelerinin hazırlanması ve
Şirketimiz bünyesinde yapılan tüm inşaatların ihalelerini
gerçekleştirerek yapı denetim hizmetlerinin verilmesi
de görevlerimiz arasındadır.
Böylesine köklü bir kurumda
olan PTT’de görev yapıyor
olmak sizin için ne ifade
ediyor?
Güçlü Türkiye’nin iki asırlık çınarı olan Şirketimiz, istiklalden
istikbale ülkesinin ve milletinin
yanında yer almıştır. Şirketimiz
çalışanları dünyanın yükünü
taşıdığı gibi her eve umudu,
sevinci ve mutluluğu da götürmüşlerdir. Hem ulusal hem
de uluslararası alanda adından
söz ettiren, hizmet çeşitliliğiyle
fark yaratan, kalitesinden asla
ödün vermeyen Şirketimiz, ülkemizin önemli değerlerinden
biridir. Her şartta birlik ve beraberlik içerisinde olan böylesine köklü bir kurumun üyesi
olmak benim için son derece
onur verici.

Could you introduce
yourself briefly? How long
have you been working at
PTT?
I was born in Trabzon in 1974.
I graduated from Karadeniz Technical University Department of Architecture in
1996. I started my architectural business life at Zonguldak PTT Directorate in 2000.
I was appointed as the Head
of the Construction Department, where I worked as
an architect, technical director and deputy head of
department in 2011. I have
been serving as the Head of
the Department since 2016.
What are the principal
duties of the Department of
Construction in PTT?
Our principal task is the construction of the service buildings needed by PTT to fulfil its services and included
in the investment program.
We also strengthen, maintain, repair and renovate the
existing buildings. It is also
among our duties to follow
real estate movements such
as buying, selling, leasing,
and bartering of real estates,
to prepare all engineering
projects of service buildings
and to provide building inspection services by conducting tenders for all constructions within our Company.
What does it mean to you to
work in a well-established
institution like PTT?
Our company, which is two
centuries old, always supported its people since independence. As our company
carries the world, it also brings hope, joy and happiness
to every home. Known nationally and internationally,
making a difference with its
service diversity and never
compromising on its quality,
our company is one of the essential values of our country.
It is an honor to be a member
of such a well-established institution that is always united
under all circumstances.
HAZİRAN - JUNE
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“TEMEL ÖNCELIĞIMIZ
KESINTISIZ HIZMET”
“OUR MAIN PRIORITY
IS TO PROVIDE
NONSTOP SERVICE”

PTT İstanbul Başmüdürü
Selahattin Ekinci:
Selahattin Ekinci, Head of
PTT Istanbul:
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Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1984’te memur olarak başladığım
kurumumuzda
1989’da şef, 1994’te müdür,
2001’de başmüdür yardımcısı olarak görev yaptım.
2002’de Kocaeli, ardından
Malatya, Sakarya, Edirne,
İzmir ve İstanbul Avrupa
Yakası PTT Başmüdürlüğü
görevlerini üstlendim. Mart
2018’den Aralık 2019’a kadar
Posta Kargo Hizmetleri Daire Başkanlığı yaptım. Şu an
İstanbul PTT Bölge Başmüdürü olarak görevimi sürdürmekteyim.

Could you introduce
yourself briefly?
I started to work as a Civil
Servant in 1984. I served as a
Supervisor in 1989 and then
a Director in 1994 and a Head
Director in 2001. I undertook
the Director Head duty in Kocaeli, Malatya, Sakarya, Edirne,
Izmir and Istanbul European
Side in 2002. I was the Director Head of Postal Cargo Services Department between
March 2018 and December
2019. I am currently working
as the Director Head of Istanbul Region.

İstanbul’da posta ve
dağıtım alanındaki iş
yoğunluğundan bahseder
misiniz?
Teknolojideki hızlı değişimle beraber ortaya çıkan yeni
haberleşme araçları e-ticarete olan talebin artmasına
ve kargo taşımacılığında
yükselişe sebep oldu. Bu
sebeple İstanbul’da sadece
kargo hizmeti kapasitemiz
%298 oranında arttırıldı. Kapasitenin artması, çalışma
ortamlarımızın yoğunlaşması ve çalışan sayısının artması
demek. Bilhassa pandemi
sürecinde temel önceliğimiz
kesintisiz hizmet vermekti.
Bu anlayışla sergilediğimiz
özverili çalışmalarla büyük
bir sınavın üstesinden hep
birlikte geldik.

Could you tell us about the
workload in the field of mail
and delivery in Istanbul?
The new communication tools that emerged with the fast
change in technology caused
an increase in demand for
e-commerce and an increase in cargo transportation.
Hence, our cargo service capacity in Istanbul has been
increased by 298%. Increasing
capacity means intensifying
our working environments
and increasing the number of
employees. Our main priority
was to provide uninterrupted
service, particularly during
the pandemic process. We
have achieved a test together
with the devoted works we
have presented with this understanding.

PTT’nin ilerleyen dönemde
İstanbul özelindeki
hedefleri nelerdir?
Üzerinde durduğumuz en
önemli husus İşleme Merkezlerimizde kargo ve kurye gönderilerinin daha hızlı
kabul ve sevklerinin gerçekleştirilmesi ve Sorter sisteminin kurulmasıdır. Artan
kargo trafiğine bağlı olarak
her ilçeye bir Kargo Dağıtım
Merkezi olacak şekilde yeni
merkezler kurulması için
çalışacağız. Tecrübemiz, teknolojimiz ve yaygın hizmet
ağımızla
müşterilerimizin
ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.

What are the specific
purposes PTT in Istanbul in
the coming period?
The most significant issue we
focus on is the quicker acceptance and delivery of cargo
and courier shipments in our
Processing Centers and the
establishment of the Sorter
system. Depending on the
increased cargo traffic, we will
work to establish new centers
so that there will be a Cargo
Distribution Center in each
district. We will continue to
fulfill the needs of our customers with our experience, technology and extensive service network.

“HIZLI VE KALITELI
HIZMET İÇIN VAR
GÜCÜMÜZLE
ÇALIŞIYORUZ”
“WE WORK VERY
HARD FOR
DELIVERING
FAST AND QUALITY
SERVICE”

Sizi biraz tanımamız
mümkün mü?
1960 Çankırı doğumluyum. Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesini bitirdim. 1984’te Zonguldak
PTT Merkez Müdürlüğünde memur olarak göreve
başladım. 1989’da Bolu PTT
Başmüdürlüğünde şeflik,
1996’da Personel ve İdari
İşler Müdürlüğü, 2007’de
ise başmüdürlük görevlerini üstlendim. 2009’da
Elazığ, 2011’de Samsun,
2017’de Kocaeli Başmüdürlüğü yaptım. Şubat
2020’de İzmir PTT Başmüdürlüğü’ne atandım.
PTT’nin Pandemi
sürecinde verdiği başarılı
sınav boyunca temel
öncelikleriniz nelerdi?
Yaklaşık
2.500
kişiden
oluşan İzmir PTT Başmüdürlüğü ekibi olarak, hep
birlikte büyük bir gayret
ile bu sürecin üstesinden
gelebileceğimize
inanarak motive bir şekilde ilerlemek önceliğimiz oldu.
Şirketimizin
hizmetlerine duyulan ihtiyacın en
üst seviyeye ulaştığı bu
süreçte her zamankinden daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için
var gücümüzle çalıştık.

PTT İzmir Başmüdürü
Adnan Sert
Adnan Sert,
Head of PTT İzmir

Önümüzdeki süreçte
PTT’nin İzmir özelinde
hedefleri nelerdir?
Normalleşme
sürecinde
daha fazla çalışıp daha kaliteli hizmet sunmayı ve
daha kazançlı bir dönemi
arzu etmekteyiz. Kamu
yararı gözetilen hizmetlerimizin yanında yeni projelerle daha geniş bir kesime
ulaşmak temel amacımızdır. Sektördeki rekabetin
ve sunulan hizmetlerin
farkında olarak pazar payımızın arttırılması, hizmet kalitesinin ve müşteri
memnuniyetinin daha üst
seviyeye çıkarılması, çevreye duyarlılığın arttırılması
en önemli gündemlerimiz
olacaktır.

Could you introduce
yourself briefly?
I was born in Çankırı in 1960.
I graduated from Anadolu
University Faculty of Business Administration. In
1984, I started working as
an officer at Zonguldak PTT
Central Directorate. I was
appointed as the Supervisor
of the Bolu PTT Directorate
in 1989 and Director of the
Personnel and Administrative Affairs Directorate in 1996.
I became the Head of Directorate in 2007. I was the
Head of Directorate of Elazığ
in 2009, Samsun in 2011 and
Kocaeli in 2017. I was appointed to the Izmir PTT Directorate in February 2020.
PTT was very successful
during the pandemic.
What were your main
priorities in this process?
It has been our priority to
motivate the Izmir PTT Directorate, which consists of
approximately 2.500 people, to convince them that
we can handle this task
and to provide all kinds of
materials and equipment
needed. We worked very
hard to provide quality and
fast service on the days
when the services of our
company needed at most.
What are the specific
purposes PTT in İzmir in
the future?
We intend to work hard and
provide better quality service and achieve a more profitable period in the normalization process. Our principal
goal is to reach a wider segment with new projects in
addition to our services we
are providing in the public
sector. Acknowledging the
competition and the services offered in the sector, increasing our market share,
improving the service quality and customer satisfaction, and increasing environmental awareness will be
the most significant topics
in our list in the future.
HAZİRAN - JUNE

59

Atölye / Workshop

Atölye / Workshop

Hasan Sahintürk
.

TEMIZLIĞIN, SICAKLIĞIN, ZARAFETIN
SIMGESI, EVLERIMIZIN ZEMINI:

HALI

THE SYMBOL OF HYGIENE, WARMTH AND
ELEGANCE ON THE FLOORS OF OUR HOUSE:
THE CARPET

Türkiye’de ev dekorasyonunun ayrılmaz bir parçası olan
halılar; kültürümüzü yansıtan renkleri, desenleri ve sanatsal
çizgileriyle bir eşyadan çok daha öte anlamlar taşıyor.
Carpets are essential for decorating houses in Turkey. A carpet is
not a mere object but it possesses a great meaning with its color
reflecting our culture, patterns and artistic lines.

Gözümüzü açtığımız ilk anda gördüğümüz, üzerinde emeklediğimiz, oyunlar oynadığımız, ilk adımlarımızı atığımız halılar bizim için bir ev eşyası olmaktan çok
daha fazla şey ifade eder. Evlerimizin zeminini süsleyen halılar, sanatsal motifleri
ve rengarenk çizgileriyle baktıkça hayatımızı gördüğümüz birer anı ekranı gibidir.

We see carpets as we open our eyes for
the first time. We crawl, play games and
take our first steps on them. So a carpet
is not a mere household object; it means
much more than that. Carpets embellish
the floors of our house and they are like
a memory screen displaying our life with
their artistic patterns and colorful lines.

İLMEK İLMEK, DÜĞÜM DÜĞÜM
Halıların bizi bu denli etkilemesinin bir nedeni de aşk, ayrılık, hüzün, mutluluk gibi duyguların ilmek ilmek, düğüm düğüm üzerine
işlenmiş olmasıdır. Üretim aşamasında insana ait tüm duyguların yansıtıldığı halılar nice
insanın el emeği, göz nurudur. Görünmez
ayak izlerini taşıyan kaldırımlar misali bazen
tedirgin adımlarımızın, bazen de heyecanlı koşuşmalarımızın coğrafyalarıdır adeta.

TIE BY TIE, KNOT BY KNOT
One of the reasons why carpets have
such a great influence on us is that, they
are produced tie by tie and knot by knot
on feelings such as love, parting, sorrow and happiness. All humane feelings
are reflected on handcrafted carpets
in the production phase. Like the pavements bearing invisible footprints, they
sometimes welcome our anxious steps
and sometimes our hustle and bustle.

KADIM SANATIMIZ
Bu denli derin anlamlar taşıyan halıların
Türk toplumu için oldukça eski bir mazisi vardır. Türkler göçebe hayat sürdükleri
dönemde çadırlarına ince dokuma kilimler ve halılar sermekteydi. Çeşitli ebatlarda
yere yazılan (serilen) bu “yazgılar” çadırın
zeminden soğuk almasını önlediği gibi
hijyen de sağlıyordu. Üretimi, taşınması
ve yıkanması oldukça kolay olan bu yazgılar göçebe yaşam şartlarına da oldukça uygundu. Türklerin yaşam şekilleri halı
üretimine ihtiyacı sürekli hale getirmiş
ve halıcılık kendine has üretim teknikleri, desenleri ve çizgileriyle dünyaca ünlü
bir “geleneksel sanat” haline gelmiştir.
Bunun en önemli göstergesi dünyanın ilk
halısı olarak kabul edilen Pazırık Halısı’nın
Türklere ait olmasıdır. Türkler göç ettikleri
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AN ANCIENT ART
Carpets with such deep meanings are
quite ancient in Turkish history. During
the nomadic life, Turkish people used
thin woven rugs and carpets in their
tents. These rugs in different sizes both
ensured hygiene and protected the tent
against getting cold from the ground.
They were easy to produce, carry and
wash, quite fitting the conditions of nomadic life. The Turkish lifestyle required
continuous production of carpets and
carpet making became a world-famous
“traditional arts” with its unique production techniques, patterns and lines.
One of the most important indicator of
this is that, Pazırık Carpet, accepted as
the first carpet of the world, belong to
Turkish people. Turkish people took their
HAZİRAN - JUNE
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başlarından itibaren polyester,
olefin, akrilik gibi hammaddeler kullanılarak çoğunlukla fabrikalarda
üretilmektedir.
Günümüzün halıları temizlenme,
tasarım kolaylığı, uygun fiyat ve
seri üretim gibi avantajlara sahip olsa da yapımında kullanılan
kimyasal malzemeler insan sağlığına zarar verebilmekte, kolaylıkla toz ve mikroorganizmaların
yuvası haline gelebilmektedir.
Halıların fabrikada üretilmesi
duyguların bir yansıması olarak
görülen halı dokuma uğraşını
da gölgelemiş, bu geleneksel sanatı nostaljik bir hale getirmiştir.
El dokuması halılarda rastgele
seçilmeyen ve duyguları temsil eden motifler yerini birbirinin
tekrarı olan motiflere bırakmıştır. Bununla birlikte Anadolu’nun
başta Uşak, Hereke, Konya ve

Günümüzde
evlerimizin ısı
izolasyonunda
ahşap parke ve hatta
yerden ısıtma gibi
ileri teknolojiler
kullanılsa da Türk
insanı halıdan hiç
vazgeçmedi.
While wooden
parquets or even
better, advanced
technologies like
underfloor heating
are used in homes
today, Turkish
people have never
given up using
carpets.
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coğrafyalara halılarını da götürmüş,
bu Türk sanatının tüm dünyaya yayılmasını sağlamıştır. İplik çeşidine,
kullanılan düğüm adedine, rengine ve üretildiği bölgeye göre çeşitli
isimlere sahip olan Türk halıları, tüm
çeşitliliğiyle asırlara dayanan tarihi
bir devamlılığı da temsil etmektedir. Türklerin Orta Asya’da yaşadığı
dönemlerde dokudukları halılara işlenen figürlere asırlar sonra Anadolu’da üretilen halılarda da rastlanması bu kültürel devamlılığın kanıtıdır.
GÜNÜMÜZ HALILARI
Günümüzde evlerimizin ısı izolasyonunda ahşap parke ve hatta yerden
ısıtma gibi ileri teknolojiler kullanılsa da Türk insanı halıdan vazgeçmiş değildir. Ancak geçmişte doğal
ipek, yün ve pamuktan elde dokunarak üretilen halılar, 20. yüzyılın

up using carpets. Yet, since early
20th century, handwoven carpets made of natural silk, wool
and cotton have mainly been
replaced by factory-woven carpets made of polyester, olefin
or acrylic. Today’s carpets are
affordable, easy to clean and design and can be mass produced.
However, the chemicals used
may damage human health
and carpets can easily become
a nest for dust and microorganisms.
Carpets are woven in factories
today,
underestimating
the
carpet making business which
is considered as the reflection
of feelings. So, this traditional
art has become a nostalgia today. The random patterns representing emotions have now
been replaced by patterns repeating each other. On the oth-

Türkler göçebe hayat
sürdükleri dönemde
çadırlarına ince dokuma
kilimler ve halılar
sermekteydi. Çeşitli
ebatlarda yere yazılan
(serilen) bu “yazgılar”
çadırın zeminden soğuk
almasını önlediği gibi
hijyen de sağlıyordu.
During the nomadic life,
Turkish people used thin
woven rugs and carpets
in their tents. These rugs
in different sizes both
ensured hygiene and
protected the tent against
getting cold from the
ground.

carpets to the places they immigrated, helping this Turkish art to
become overspread around the
world. Turkish carpets possess different names depending on the
type of string, number of knots
used, color and the region of production, representing historical
eternity dating centuries back with
a great variety. The figures Turkish people had woven into the
carpets while living in the Middle
Asia could be seen in the carpets
produced in Anatolia centuries later, proving this cultural continuity.
TODAY’S CARPETS
While wooden parquets or even
better, advanced technologies like
underfloor heating are used in
homes today for heat insulation,
Turkish people have never given
HAZİRAN - JUNE
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hanımları tarafından çokça tercih edilmektedir.
HER BIRI BIRER SANAT ESERI
Halı üretim sektöründe gerçekleşen son yıllardaki bu gelişmeler her keseye uygun bir halının
bulunabilmesine olanak sağlasa da el dokuması
halılar hâlâ birer sanat eseri olarak ilgi görmektedir. Bu halılar Kapalıçarşı gibi turistik mekânların
vitrinlerinde koleksiyonerlerin ve Türk halılarının
ayırıcı vasıflarının farkında olan yabancı turistlerin beğenisine sunulur. İngiltere Kraliçesi Elizabeth, ABD eski Başkanı Barack Obama ve Oscar’lı oyuncu Russell Crowe son yıllarda yaptıkları
Türkiye ziyaretlerinde bu sanat eserlerini yakından incelemiş ve hayranlıklarını ifade etmiştir.
Günümüzde yeni kurulan evlere ilk alınan, renk
olarak koltuğa, mobilyaya ve perdelere uydurulmaya çalışılan halılar; temizliğin, sıcaklığın, zarafetin simgesi olarak çok uzun yıllar daha evi
ev yapan öğeler arasında, dekorasyonumuzun
vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

Halıcılık kendine
has üretim
teknikleri, desenleri
ve çizgileriyle
dünyaca ünlü
geleneksel
sanatlarımızdan
biridir.
Carpet making is
one of our a worldfamous “traditional
art” with its
unique production
techniques,
patterns and lines.
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Bergama gibi birçok yerinde geleneksel halı atölyeleri varlığını sürdürmektedir. Buraları ziyaret edip halı
dokuma sürecini gözlemlemek ve
hatta deneyimlemek mümkündür.
HIZLA BÜYÜYEN SEKTÖR:
HALI YIKAMA
Halı kullanımını yaygın olarak sürdüren Türk insanı, halı hijyenine de
oldukça önem vermektedir. Evlere ayakkabıyla girme alışkanlığının
bulunmadığı Türk evlerinde halılar
düzenli olarak çırpılır, süpürülür ve
yıkanır. Özellikle 2000’li yılların başlarına kadar sokakta, aile bireyleri
ve komşularla birlikte kapı önlerinde yıkanan halılar, kent hayatının
yeni dinamikleri doğrultusunda artık çoğunlukla halı yıkama firmaları
tarafından temizlenmektedir. Diğer
yandan çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun kilim türü halılar da ev

er hand, traditional carpet ateliers
have survived in several regions of
Anatolia including Uşak, Hereke,
Konya and Bergama. One can visit these to observe and even experience the carpet making process.
THE EVER-GROWING SECTOR:
CARPET WASHING
Widely using carpets, Turkish people care much about the hygiene
of carpets, too. In Turkey, one does
not enter into a house with shoes.
Carpet dust is regularly beaten out,
carpets are vacuum cleaned and
washed. While people used to wash
carpets on streets in front of the
houses together with the family
members and neighbors until early
2000s, they are mostly cleaned by
carpet washing firms today. Rugs
that are suitable for machine washing are also favored by housewives.

EACH ONE IS A WORK OF ART
While the recent advancements in carpet
making business have allowed us to find carpets to suit all pockets, hand-woven carpets
still attract attention as a work of art. In tourist destinations like the Grand Bazaar, these
carpets are offered to collectors and foreign
tourists that are aware of the distinctive features of Turkish carpets. The Queen of the UK,
Elizabeth, the ex-President of the USA, Barack
Obama and Oscar-winner actor, Russel Crowe
have closely examined and admired these
works of art during their recent trips to Turkey.
Today, people setting up a home buy the carpets essentially, trying to match them to the
sofas, furniture and curtains in terms of color.
For sure, carpets will be an indispensable part
of our house decoration for long years as a
symbol of hygiene, warmth and elegance.
HAZİRAN - JUNE
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PIJAMALAR GIYILDIYSE
TOPLANTIYA BAŞLAYALIM:

HOME-OFİS
HALLERİMİZ
*

LET’S START THE MEETING
IF PAJAMAS ARE ON:

HOME-OFFICE
DAYS

* Home-ofis: Serbest olarak evden çalışmak ya da bir kuruma bağlı
olmakla birlikte ofise gitmeksizin kendisinden istenen hizmeti
evden / uzaktan yerine getirmek.
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*

Home-office: To work remotely from home or to provide the requested
service from home/remotely without going to office while being
employed by an institution.
HAZİRAN - JUNE
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Home-ofis… Bu İngilizce kelime koronavirüsle
mücadele sürecinde en sık kullandığımız
kelimelerden biri oldu. Zira önceleri yazılımcı,
tasarımcı, mimar, metin yazarı gibi sınırlı sayıda
meslek grubunun tercih ettiği bir çalışma yöntemi
olan home-ofis, karantina günlerinde neredeyse
tüm sektörlerce zorunlu olarak benimsenmeye
başladı. İnternet teknolojilerinin sağladığı fırsatlar
home-ofis uygulamalarına altyapı sağlasa da
böylesi hızlı bir geçişi hiç kimse beklemiyordu.
Home-office… The term has become one of the
most popular words we have used in a period we
have been fighting against coronavirus. While
home-office was a way of working mostly preferred
by a limited number of professions like software
development, design, architecture and text writing,
it has compulsorily been adopted by almost all
sectors during the quarantine days. While the
opportunities offered by the Internet technologies
provided an infrastructure for home-office
applications, no one was ever expecting such a
swift shift.

Eskiden insanlar, bugün kolayca
ve hızla yapabildiğimiz pek çok şey
için yoğun bir fiziksel çaba ve bolca
zaman harcıyordu. Fabrikalar çok
daha fazla insanla çalışıyor, yolculuklar bugün hayal edemeyeceğimiz kadar uzun sürüyor, en basit
günlük işler bile emek istiyordu.
21. Yüzyılda kullandığımız cihazlar, elektrikli aletler ve ulaşım araçları ile hızla gelişen internet teknolojileri hayatımızı son derece
kolaylaştırmış görünüyor. Yüklerimizi hafifletip zamandan ve enerjiden
tasarruf etmemizi sağlayan bunca
imkâna rağmen, insanın karar verme ve inisiyatif alma gibi kritik özellikleri henüz hiçbir teknoloji ile karşılanabilmiş değil. Bu yüzden tüm
sektörlerde insan etkisi ve insanın
fiili mevcudiyeti hâlâ çok önemli.

Bilgi ve dosya
paylaşımında
e-posta gönderme
artık “demode”
bulunuyor.
İnsanlar bu
amaçlar için bulut
teknolojilerini
tercih ediyor.
Sending e-mails to
share information
or files has become
“outdated”. Today,
people prefer cloud
technologies for
these purposes.

DEĞIŞEN İŞ HAYATI
Makro ve mikro kozmosu keşfetme yolunda her geçen yıl dev
adımlar atsak da hâlâ birçoğumuz sabahları sıcak yatağımızdan kalkıp işe gitmek zorundayız.
People used to spend great physical efforts
and time to do things that we can do easily
and quickly today. Factories employed lots of
people, journeys took incredibly long times
and even small daily chores demanded efforts.
The devices, electrical appliances and transportation vehicles we use in the 21st century
and the ever-developing Internet technologies
seem to have facilitated our life. Despite all
these opportunities to relieve us and save time
and cost, key features of the human being like
decision-making and taking initiatives haven’t
been fulfilled by any technology, yet. So, the
role and presence of the human being is still
important in all sectors.
THE CHANGING BUSINESS LIFE
While taking giant steps to explore the macro and micros cosmos year by year, most of
us need to get out of our warm beds to go to
work every morning. However, the internet
offers opportunities that we could not have
imagined until the recent past and facilitates
our business life.Now, we can hold meetings

68

HAZİRAN - JUNE

69

Yenilik Tutkusu / Passion for Innovation
Evden eğitim
ve evden
çalışma internet
hizmetlerine
talebi arttırsa
da Türkiye’nin
sahip olduğu
güçlü internet
altyapısı bu talebi
karşılamakta
yeterli oldu.
Although remote
education and
home-office
system have
boosted demand
for Internet
services, the
solid Internet
infrastructure of
Turkey has been
capable of meeting
this demand.

Bununla birlikte internet yakın geçmişe kadar hayal bile edemeyeceğimiz
imkânlar sunuyor ve çalışma hayatımızı kolaylaştırıyor. Artık şehirler (hatta
ülkeler) arasında uzun ve maliyetli seyahatlere katlanmadan telekonferans
yöntemiyle toplantılar gerçekleştirebiliyor, şehir trafiğinde zaman kaybetmeden sanal ortamda bir araya gelebiliyoruz.
Proje yönetim uygulamaları sayesinde
aynı anda birden fazla projeyi yürütebiliyor, çalışanlarımızın performansını
izleyebiliyoruz. Bilgisayarımıza ya da
cep telefonumuza yüklediğimiz programlarla projelerdeki krizleri öngörebiliyor, alternatif zaman – maliyet hesapları yapabiliyor, sorumluluklarımızı en
az hatayla yerine getirebiliyoruz. Ekip
çalışması gerektiren durumlarda bile
bir araya gelmeden aynı dosya üzerinde çalışabiliyor, yazılı ve sözlü iletişim
kurabiliyoruz. Hatta öyle ki veri, bilgi ve
dosya paylaşımında e-posta gönderme
artık “demode” bulunuyor. Çünkü insanlar bu amaçlar için bulut teknolojilerini ve kısa mesaj uygulamalarını çok
daha pratik ve güvenli buluyorlar.

via the teleconference method without
taking long and costly travels between
cities (even countries) and we can come
together in a virtual environment without wasting time in city traffic.
Thanks to the project management
applications, we can manage multiple
projects at the same time and follow
the performances of our employees.
We can foresee the crises in projects,
make alternative time-cost estimations
and fulfill our responsibilities with minimum errors through applications we
download on our PCs or mobile phones.
Whenever teamwork is necessary, we can
communicate orally or in writing to work
on the same file without coming together physically. Even the use of e-mails in
data, information and file sharing has become “outdated” today. People find cloud
technologies and short message applications much more practical and secure.
A TOUCH ACCELERATING THE
PROCESS
While this process that transformed
business life was progressing in its natu-
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SÜRECI HIZLANDIRAN
DOKUNUŞ
İş yaşamını dönüştüren bu süreç kendi doğal ritminde ilerliyorken 2020 yılında din, dil, ırk,
statü fark etmeksizin herkesi
tehdit eden görünmez bir düşmanla, koronavirüsle tanıştık.
Koronavirüs tedbirleri iş yaşamındaki bu dönüşüm sürecini
beklemediğimiz ölçüde hızlandırdı. Her birimiz internetin zaman ve mekânı ortadan kaldıran imkânlarından yararlansak
ve iş hayatını kolaylaştıran yeni
uygulamalara bir şekilde aşina
olsak da “home-ofis”e böylesine
hızlı bir geçiş yapmayı beklemiyorduk.
OFIS EVE SIĞDI
Koronavirüs salgını, dünya
tarihinde pek çok ilke sebep
oldu. Tarihin hiçbir döneminde insanların birbirlerinden
bu kadar fazla haberdar olup
bu kadar az temas kurduğu
bir dönem yaşanmamıştır.
Okullar, spor salonları, alışveriş
merkezleri ve hatta şehirlerin
meydanları, parkları kapatıldı. Tüm dünyada risk grupları
özelinde ya da genel sokağa
çıkma yasakları uygulandı.
Dünya liderleri fiziksel olarak
bir araya gelmeden telekonferans yöntemiyle zirve gerçekleştirdi ve salgına yönelik
tedbirleri ele aldı. Benzer şekilde bilim insanları internet
üzerinden tartıştı ve görüşlerini kamuoyuna duyurdular.
Tüm dünya tarafından benimsenen evde kalma stratejisi eğitimde, alışveriş ve
temizlik rutinlerimizde olduğu gibi çalışma hayatımızda
da ciddi değişikliklere sebep
oldu. Önceleri bazı meslek
grupları ve sektörler tarafından benimsenen home-ofis,
birdenbire hemen her sektör
tarafından zorunlu olarak be-
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ral rhythm, we met an invisible enemy , the coronavirus in 2020, which has
been threatening everybody regardless of religion, language, nationality
or status. The measures for coronavirus have unbelievably facilitated this
transformation process in business life. While we were all benefiting from
Internet opportunities that relieve us from time and place limitations and
are mostly familiar with the new applications facilitating business life, we
were not expecting to see such a swift switch to “home-office”, indeed.
OFFICE FITS HOME
The coronavirus pandemic has led to several breakthroughs in the world
history. Never before in history have people been so much aware of each
other with so little contact, indeed. Schools, gyms, shopping centers and
even squares and parks in cities have been shut down. Special or general
curfews have been applied on vulnerable groups in all world. World leaders
have met through tele-conferences, without getting into physical contact
to discuss about the measures against the pandemic. Likewise, scientists
have discussed on the Internet and shared their views with the public.
The stay-home strategy adopted in the world has led to serious changes
in our business life as in our education, shopping and cleaning routines.
The home-office method, which was previously preferred by certain proHAZİRAN - JUNE
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Yaşadığımız internet çağında, neredeyse her türlü veri çok hızlı
yollarla paylaşılabiliyor, görüntülü kalabalık toplantılar yapılabiliyor,
iş verimliliği ve çalışma saatlerini gösteren yazılımlarla işlerin takibi
sağlanabiliyorken ofislerde toplanmak gerçekten gerekli mi?
While we can share almost all kinds of data in a fast manner, make
multi-user video meetings and follow-up our works with software showing
work efficiency and time schedule, do we really need a physical office?
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nimsenmek durumunda kaldı. Çalışanlar işyerlerine gitmeden işleri evden yürütmeye ve sorumluluklarını ev koşullarında yerine getirmeye
başladılar.

fessions and sectors, has compulsorily been adopted
by almost all sectors today. Employees have started
remote working and fulfilled their responsibilities at
home without going to their workplaces.

GÜÇLÜ İNTERNET ALTYAPISI
Evden eğitim ve evden çalışma internet hizmetlerine talebi arttırsa da Türkiye’nin sahip olduğu
güçlü internet altyapısı bu talebi karşılamakta
yeterli oldu. Evden çalışmaya teknik olarak hazır
olsak da kişisel konsantrasyon sorunlarıyla karşılaşmadık değil.

STRONG INTERNET INFRASTRUCTURE
Although remote education and home-office system
have boosted demand for Internet services, the strong
Internet infrastructure of Turkey has been capable of
meeting this demand. While being technically ready to
work at home, we have faced some personal concentration problems.

Home-ofis çalışmaya alışkın olmayanlar bu durumu bir çeşit “tatil” gibi algılayabildi ve performans
düşüşleri yaşandı. Çocuk sahibi olanlar da ev içinde
sessiz – sakin bir çalışma ortamı bulmakta ve işlerine konsantre olmakta zorlandılar. Günü planlama,
beslenme rutinini kontrol etme, hareketsizlik gibi
ilave sorunlar da çalışanları zorladı. Sektör dinamikleri gereği evden çalışmaya alışkın olanları, değişikliklere çabuk ayak uyduranlar ya da daha disiplinli
olanlarsa bu hızlı geçişten çok daha az etkilendi.

Some people who were not used to the home-office
system perceived this condition as a “holiday”, leading
to a low performance. Those living with children found
it difficult to create a calm and silent work environment
at home and to concentrate on their work. Additional
troubles like planning the day, checking the diet or immobility also brought pressure on the employees. Those
who were accustomed to the home-office system, who
were able to adapt to changes easily or who were more
disciplined were less affected by this swift switch.

Koronavirüs tedbirleri sonrası iş yaşamı normal
rutinine dönecek olsa da gelişen teknoloji gelecek yıllarda bize neler sunacak bilemiyoruz. Fakat çalışmak ister evden ister ofisten olsun, insanı diri tutan bir şey. Belki gelecekte işyerlerimize
hologramlarımızı göndereceğiz ama şu kesin ki
gelecekte de “insan” faktörü tüm iş süreçlerinin
belirleyicisi olmaya devam edecek.

While business life will return to its normal following
the end of coronavirus restrictions, we don’t know
what the ever-advancing technology will offer us in the
future. Whether it be a home-office or a physical office system, working is essential to be fit. Maybe we will
send our holograms to our work places in the future,
but there is one thing for sure: the “human” factor will
still be the determiner of all work processes.

EVDEN ÇALIŞANLARA TÜYOLAR:
l Tüm gün pijamalarınızla oturmak yerine, sizi ev modundan
çıkartacak kıyafetler giyinin.
l Kendinize sessiz ve rahat çalışabileceğiniz bir çalışma
ortamı hazırlayın.
l Gününüzü programlayın ve belirli aralıklarla mola verin.
l Gün içinde ekip arkadaşlarınız ve işverenlerinizle kontağı
kesmeyin.
l Uzun süre hareketsiz kalmamaya ve küçük egzersizler
yapmaya özen gösterin.
l Çalıştığınız ortamı havalandırmayı unutmayın.
l Evinizi paylaştığınız insanlara dikkatinizi dağıtmamaları
için net sınırlar koyun.
l Ev ortamının rahatlığına kapılıp çay, kahve ve abur cubur
tüketimini abartmayın.
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SOME TIPS FOR THOSE WORKING REMOTELY:
l Do not wear pajamas all day long, prefer dressing in a way
that will help you feel outside home.
l Arrange a calm, silent and peaceful work environment for
yourself.
l Plan your day and give breaks.
l Keep in touch with your teammates or employers during the
day.
l Avoid staying immobile for a long time, do some basic
exercising.
l Do not forget to get some fresh air in your work environment.
l Clearly inform your home mates that they shouldn’t interrupt
you while working.
l Do not over-consume tea, coffee or unhealthy snacks while
staying at home.
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Talha Kabukçu

ZARIF İŞLEMELI
KERPIÇ EVLERIN ÜLKESI

YEMEN

THE COUNTRY OF ELEGANT
ADOBE HOUSES
YEMEN
Evlerimizde vakit geçirdiğimiz şu günlerde yeni seyahatlere çıkmaya bir
süreliğine ara versek de dünyanın güzelliklerini keşfetme tutkumuzdan
vazgeçmiyoruz. “Ev” temasını işlediğimiz bu sayımızda göz alıcı
güzellikteki evleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Yemen’e uzanıyoruz. İklim,
coğrafi koşullar ve güvenlik ihtiyacının bir ürünü olan Yemen evleri, dış
cephelerindeki zarif işlemelerle de ülkenin zengin kültürünü yansıtıyor.
Gelin Yemen’in kendine özgü mimarisini birlikte keşfedip Yemen
kültürünü yakından tanıyalım.
Although we have been spending time at home and
taken a break from going on new trips these days, we do not give up
our passion to discover the beauties of the world. In this issue, where
we address the theme "Home", we are going to Yemen, which fascinates
its visitors with its attractive houses. Yemen houses is the product of
geographic conditions and the safety need, reflecting the rich culture of the
country with elegant exterior engravings.
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yazın bunaltıcı sıcaklar, kış aylarında ise
sağanak yağış, sel baskını ve fırtınalar görülür.
Bu iklim yapısı ülkeyi kahve, muz, pamuk, darı
gibi tarımsal ürünler açısından avantajlı hale
getirmiştir. Özellikle türkülere de konu olan
kahve adeta Yemen’le özdeşleşmiştir. Bugün
tüm dünyada oldukça yaygın şekilde tüketilen ve
“Moka” diye bildiğimiz kahve türü de Yemen’in “alMakha” şehrinden gelmektedir. Kahve ihracatının
yanı sıra deniz ürünleri, petrol ve doğal gaz da
ülkenin önemli ekonomik kaynaklarıdır.
YEMEN ELLERI, YEMEN EVLERI
Yemen, kahvesi kadar kendine özgü mimarisiyle
de meşhur. Ticaret ve göç yolları üzerinde
yer alan ülke çok kültürlü geçmişini mimari
yapılarına da yansıtmış. UNESCO dünya kültür
mirası listesinde bulunan Sana, Shibam ve Zahid
şehirleri süslü evleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.
Bu evlerin en önemli özelliği dış cephe ve pencere
üstlerindeki “kameriye” adı verilen süslemeler.
Kerpiçten yapılan geleneksel Yemen evleri
kameriye sanatıyla oldukça etkileyici bir
görünüme kavuşuyor. Süslemeler kendine has
yapısıyla beğeni topladığı için dünyanın farklı

Bugün tüm dünyada
oldukça yaygın
şekilde tüketilen
ve “Moka” diye
bildiğimiz kahve
türü de Yemen’in
“al-Makha”
şehrinden
gelmektedir.
Today’s worldwide
popular drink
“Mocha” comes from
“al-Makha” district
in Yemen. Apart
from coffee, seafood,
oil and natural
gas are important
sources of income
for the country.
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Yemen,
Arap
Yarım
Adası’nın
güneyinde,
Kızıldeniz’le
Aden
Körfezi’nin birleştiği Babülmendep
Boğazı’nın kıyısındadır. İslâm öncesi,
İslâm sonrası ve Osmanlı dönemi
olarak üç farklı tarihsel süreç yaşamış,
birçok medeniyete ev sahipliği
yapmıştır. Ümit Burnu’nun keşfiyle
ticari açıdan hayatiyetini yitirse de
Süveyş Kanalı’nın açılmasından sonra
yeniden önem kazanmış ve geçmişten
günümüze bir ticaret ülkesi olarak
bilinmiştir.
Geçmişte
İslâm’ın
öğretildiği
önemli
merkezlerden
biri olan Yemen tarihte inşa edilen
üçüncü cami olarak bilinen Camiu’l
Kebir’e ev sahipliği yapmaktadır.

Yemen is located on the south of the
Arabian Peninsula, on the coast of the
Strait of Bab-el-Mandeb connecting the
Red Sea with the Aden Gulf. It had experienced three different historical processes as the pre-Islamic, post-Islamic
and the Ottoman periods and hosted
several civilizations. Though it lost its
commercial significance with the exploration of the Cape of Good Hope, it has
regained importance with the opening of the Suez Canal and came to be
known as a commercial country. Being
an important ancient center of Islamic teaching, it hosts the Great Mosque
in Yemen, which is known as the third
mosque built in history.

KAHVE YEMEN’DEN GELIR
Coğraf i konumu ve iklimi Yemen’i
Yemen yapan özelliklerin ortaya
çıkmasında önemli bir etken olmuştur.
Çöl ikliminin hâkim olduğu ülkede

COFFEE COMES FROM YEMEN
Geographical position and climate of
Yemen are the key factors of its unique
nature. The country is under the influence of the desert climate, dominated

by very hot weather in summer and rain showers,
floods and storms in winter. Thanks to this climatic
condition, the country is advantageous for growing
coffee, banana, cotton and corn. Being a subject of
folk songs, coffee has almost been identified with
Yemen. Today’s worldwide popular drink “Mocha”
comes from “al-Makha” district in Yemen. Apart
from coffee, seafood, oil and natural gas are important sources of income for the country.
YEMEN REGION, YEMEN HOUSES
Yemen is famous for its unique architecture as well
as its coffee. The country, located on the trade and
migration routes, has reflected its multicultural past
to its architectural structures. Cities of San’a, Shibam
and Zahid are in the UNESCO world culture heritage
list and they fascinate visitors with the embellished
houses. “Pergolas” available in the exteriors and on
the windows are the key features of these houses.
The traditional mudbrick Yemen houses have an
amazing view with pergola art. As the decorations
won recognition their unique nature, buildings like
those in Yemen have been built in different parts of
the world. For example, in Dubai, there are houses
designed with Yemen-like engravings.
HAZİRAN - JUNE
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yerlerinde de Yemen’dekilere
benzetilerek
yapılan
binalar
görmek
mümkün.
Örneğin
Dubai’de
de
Yemen
türü
işlemeler
kullanılarak
tasarlanan
evler
bulunuyor.

pencerelerinde bulunan cumba benzeri
ahşap siperler de yaz günlerinde güneşin
sıcağını gölgeliyor ve çöl kumunun
evlerin
içine
dolmasını
engelliyor.
Evler kış mevsiminde görünen sağanak
yağmurdan zarar gördükçe düzenli
olarak onarılıyor. Temel yapı malzemesi
kerpiç olduğundan binaların yapımı
ve onarımı oldukça kolay. Şehirlerin
dışındaki geniş düzlüklerde kurumaya
bırakılan kerpiç kalıplarını görmek
mümkün.

DIKEY TASARIMIN SEBEBI
Fakat Yemen evlerini benzersiz
kılan bir özellik var ki o da dikey
tasarlanmaları.
Bunlara
“en
eski
gökdelenler”
diyebiliriz.
Yükseklikleri 12 metreyle 18 metre
arasında değişen evlerde yaşam
alanları, yani odalar alıştığımız gibi
yan yana değil, birbirinin üzerine
dik olacak şekilde konumlanıyor.
Bunun nedeni çöllerde yaşayan
bedevilerin
saldırılarına
karşı
savunma
geliştirmek.
Evler
çoğu zaman üst katlardaki
küçük
köprülerle
birbirine
bağlanıyor. Saldırı durumunda
adeta yangın merdiveni gibi
görünen
bu
köprülerden
yandaki güvenli eve geçilebiliyor.
Dikey
tasarımın
mevsimsel
ve coğraf i başka gerekçeleri
de var. Kışın yoğun yağış
alan
ülkede
evleri
sel
baskınlarından
korumak,
tüm odaların gün ışığından
yararlanmasını sağlamak ve
yerleşime uygunluk açısından
kısıtlı olan araziyi daha verimli
değerlendirmek
bu
özel
tasarımın diğer gerekçeleri
arasında.
PENCERELERDEKI
AHŞAP SIPERLER
Evlerin yerleşim planı genellikle
şöyle: İlk iki katta ahır ve kiler gibi
depolama alanları bulunuyor.
Onun üstünde oturma odası,
bir üst katta ise mutfak ve
banyo gibi ıslak alanlar var. En
üst katta ise yatak odası. Zaman
içinde alışılagelmiş bu yerleşim
planı; hem aile mahremiyeti,
hem
güvenlik,
hem
de
işlevsellik açısından oldukça
makul
görünüyor.
Evlerin
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THE REASON FOR VERTICAL DESIGN
Vertical design of Yemen houses makes them unique. These
can be described as the “earliest skyscrapers”, indeed. In houses with a height between 12-18 meters, rooms are not side by
side as we are used to, but are in vertical position. The reason is
to ensure protection against the Bedouins living in desert. Houses are generally connected to each other with small bridges on
the upper floors. These bridges look like fire-escape stairs, allowing one to escape to the adjoining safe house in case of fire.
Vertical design has seasonal and other geographical reasons. This
special design also protects houses against flood in the heavily
rainy winter season, helps more rooms to benefit from sunlight
and to enhance the efficiency of the land for settlement.
WOODEN SCREENS ON WINDOWS
The layout of the house is generally as follows: The first two floors
are spared for storage area such as stable and cellar. There is a liv-

ing room on the upper floor and wet areas
like the kitchen and bathroom above that.
The top floor is used as the bedroom. This layout seems reasonable for family privacy, security and functionality. The bow-like wooden screens available in the windows provide
a sunshade in summer season and prevent
houses to get filled with desert sand.
Houses are repaired as they are damaged by
the rain showers in winter season. They are
easy to build and repair as they are mainly
made of mudbrick. It is possible to see mudbrick molds that are left to dry in wide plains
outside the cities.

YEMEN’E YOLUNUZ DÜŞERSE…
Sizlere Yemen’i gezerken
IF YOU HAPPEN TO VISIT
işinize yarayacak birkaç
YEMEN…
ipucu derledik:
Kerpiçten
Here are a few usel Ülkeyi ziyaret etmek için
ful tips for travelling in
en uygun zaman Kasım
yapılan Yemen
Yemen:
ve Şubat ayları. Zira yaz
evlerinin dış cephesi
l November and February
aylarında görülen kum
kameriye sanatıyla
are the best months to visf ırtınaları ve bunaltıcı
it the country. Or the sand
sıcaklar ziyaretinizi çileye
süslenerek oldukça
storms and extremely hot
dönüştürebilir.
etkileyici bir görünüme
weather can turn your visit
l Başkent Sana gelişmiş
kavuşuyor.
turizm
altyapısı
ve
into a disaster.
mimarisiyle görülmeye
l The capital city San’a
değer. Şehirdeki tarihi ve
is worth visiting with its
Exteriors
turistik yapılardan Daradvanced tourism infraof mudbrick
ül Hacer, Yemen Kapısı,
structure and architecYemen houses attain
Tuz Pazarı, El Saleh
ture. Dar al-Hajar, Gate
Camii ve Sana’a Ulu
of Yemen, Salt Bazaar, Al
an attractive appearance
Camii ziyaretçileri adeta
Saleh Mosque and the
with pergola
büyülüyor.
Great Mosque in San’a are
art.
l Aden ve Al Mukalla
among the historical and
şehirleri deniz kıyısında
tourist destinations to fascinate the visitors.
yer alan ve Yemen’in
l Aden and Al-Mukalla coastal districts are
güzelliklerini
sergileyen
önemli
important centers to display the beauties of
merkezler.
Yemen.
l Yemen’de şehirler arası ulaşımda araç
l Car renting is the most comfortable way to
kiralamak en konforlu yöntem. Ancak
travel between the cities in Yemen. Yet, you
yolculuk öncesinde güvenlikle ilgili
should beware of the security notices before
uyarılara dikkat etmeli.
setting off.
l Yemen mutfağında kuzu eti ve
l Lamb meat and fish are important in
balık öne çıkıyor. Ortadoğu kültürünü
Yemen’s cuisine. Pastry and desserts reyansıtan hamur işleri ve tatlılar da
flecting the Middle Eastern culture are also
mutlaka denenmeli. Yemeğin ardından
worth trying. “Yemeni coffee” is also a must
meşhur “Yemen kahvesini” tatmak
after dining.
olmazsa olmaz.
l Coffee is certainly the most important
l Yemen’den ülkenize götürebileceğiniz
product to take home from Yemen. However,
en önemli ürün elbette kahve. Ancak
honey and tea are also among the souvenirs
bölgede bal ve çay da turistler taraf ından
preferred by tourists.
tercih edilen hediyelik ürünler arasında.
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Dilanur Yıldırım

ZINDE KAL,
FORMUNU KORU:

EV SPORLARI
STAY FIT:

HOME EXERCISING
Spor salonlarının, yüzme havuzlarının, hatta yürüyüş
alanlarının kapandığı ve tüm branşlarda liglerin
ertelendiği karantina günlerinde insanlık “evde
spor”u keşfetti. Bu süreçte yastıklar, pet şişeler, eski
kablolar, hatta kanepe ve koltuklar birer spor aletine
dönüştü. Hareketsizlikten yakınan ya da formunu
korumak isteyenler ev koşullarında ne çözümler
üretmiş, hangi sporları yapmış gelin birlikte bakalım.
In these quarantine times with gyms, pools and even
jogging tracks are closed and leagues in all branches
are closed, people have discovered doing “sports at
home”. Pillows, plastic bottles, old cables, even sofas
and armchairs have turned into a sports equipment.
Let’s see home solutions found by those complaining
about immobility or those intending to keep fit…
80
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Günümüzde hemen
herkes teknolojinin
nimetlerinden
faydalanıp
kendisine evde
spor programı
hazırlayabilir.
Today, almost
everyone can
benefit from
the blessings of
technology and
prepare a sports
program at home.

Evde spor çok eskiden beri hayatımızın içindeydi. Yoğun çalışan iş insanları, bebeğini yalnız bırakamayan genç
anneler, soğuk havalarda dışarı çıkmak istemeyen hassas bünyeler eve
aldıkları yürüme bandı ya da bisiklet
gibi ekipmanlarla evde spor yapar,
formunu korumaya çalışırdı. Hatta
dönem dönem aerobik, pilates, yoga
gibi ev ortamında yapılabilen sporlar popüler oldu. Ancak spor yapmak
genellikle kulüp çatısı altında rekabete dayanan kolektif bir faaliyet olarak
görüldüğünden ev sporu hiçbir zaman yeteri kadar ciddiye alınmadı.
Gelin görün ki karantina günlerinde
hareketsizlikten yakınan, formunu
korumak ya da bağışıklık sistemini
güçlendirmek isteyen herkesin imdadına o beğenmediğimiz ev sporları yetişti. Evinde ekipman olanlar
bir ölçüde şanslıydı. Ekipman olmayanlar ise sandalyeleri, koltukları, pet
şişeleri ekipmana dönüştürerek kaslarını çalıştırmaya başladı. Futbolcu,
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Sports at home dates back to old times.
Busy business people, young mothers
who cannot leave their babies alone,
sensitive people who are afraid to go
out in cold weather used to exercise
at home with a treadmill and bicycle
in order to keep fit. Sports that can
be done at home, like aerobics, Pilates and yoga, also became popular
from time to time. However, as sports
is basically considered a competition-based collective activity, home exercise has always been underestimated.
Yet, those underestimated home exercises have become a solution for those
complaining about immobility during
quarantine days, willing to keep fit or
boost the immunity system. People
who had equipment at home were
lucky to some extent, those who didn’t
started to exercise using chairs, sofas
and plastic bottles. Even professional
sports people like footballers, volleyball players or swimmers started to exercise at home with creative methods.

voleybolcu, yüzücü gibi profesyonel sporcuların bile evde spor
yaptığını ve bu konuda oldukça
yaratıcı yöntemler geliştirdiğini
gördük.
SEN YETER KI İSTE
Günümüzde sahip olduğumuz teknoloji, yapabileceklerimizi öğrenmemiz için çeşitli yollar sunuyor. Eskiden
sadece basılı olarak ulaşabileceğimiz spor dergileri artık
dijital olarak elimizin altında.
Ev yaşamını nasıl daha hareketli hale getireceğimizden
nasıl ter atacağımıza, kaslarımızı nasıl çalıştıracağımızdan
belimizi nasıl incelteceğimize
kadar pek çok konuda sayısız
internet içeriği, öğretici video,
telefon ve tabletlerimize indirebileceğimiz çeşit çeşit egzersiz uygulamaları mevcut.
Öyle ki akıllı telefonlarımız,
saatlerimiz bile nabzımızı ölçüp adımlarımızı sayabiliyor.
Dolayısıyla evde de olsak hareketsiz kalmak için bahaneler
sınırlı. Günümüzde hemen herkes teknolojinin nimetlerinden
faydalanıp kendisine bir evde
spor programı hazırlayabilir.
Hatta “uzaktan eğitim” yöntemiyle özel bir spor eğitmeninden destek alıp onunla birlikte
egzersiz yapabilir. Hiç olmadı
günlük ortalama bir adım hedefi belirleyip evin koridor, merdiven, bahçe gibi alanlarında
yürüyüşler gerçekleştirilebilir.
BAHANE YOK, YÖNTEM ÇOK
Ama işi daha sıkı tutanlar için
daha disiplinli ev sporları da
mevcut. İşte onlardan bazıları:
DANS: Dans etmek ciddi kaloriler yaktırabilen bir hareket
etme yöntemidir. Ev ortamında
müziğin ritmine kendinizi kaptırıp serbest hareketler yaparak
hem keyifli zaman geçirebilir
hem de kalori harcayabilirsiniz.
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JUST WISH FOR IT
Today’s technology provides us with several methods to learn what
we can do. In the past, we used to access printed sports magazines only, now they are handy in digital form. There are plenty
of Internet contents, instructive videos on how to achieve mobility at home, how to seat off and workout as well as exercise apps
that can be downloaded to our phones or tablets. It’s even possible to check the pulse and count steps with smart phones.
So we have limited excuses to stay immobile at home. Anyone can
benefit from technology and schedule a sports program at home today. We can also receive support from a sports coach through “distant
learning". At the very least, we can set a daily target of steps and walk
at the hall, stairs or in the garden to reach this target.
NO EXCUSE, LOTS OF METHODS
There are more disciplined ways of home exercise for the more determinate ones. Here are a few examples:
DANCING: Dancing is a way of making movements leading us to
burn great amount of calories. You can be hooked on the rhythm of
music and move freely to have fun and burn calories at home
ZUMBA: Zumba is slightly different than freestyle dancing. Inspired
by Latin tunes, this type of sports is formed by a series of rhythmic
moves combining fitness and dance together. Exercising becomes
much more fun and fluent with Zumba. Combining music with the
HAZİRAN - JUNE
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right body movements, it is a perfect choice for
those who find exercising boring.
AEROBICS: Stretching and power exercises
consisting of repetitive rhythmic moves combined with music are described as aerobics.
While generally guided by a coach, aerobics can
be done at home by watching on TV or the Internet.
FITNESS AND PILATES: While generally performed at gyms, fitness and Pilates exercises
can be performed under home conditions.
These types of sports can be described as
weight and stretching exercises consisting of
repeated actions and be performed with the
help of several materials like water bottles, pillows, rubber, cable and ball. You can also exercise your muscles by lying on the ground and
turning your legs, running while staying where
you are, bending and lifting your body and by
doing several other actions without using any
equipment.
YOGA: You can exercise and stretch your muscles in a calm and controlled manner. Yoga of-

ZUMBA: Zumba serbest danstan biraz daha
farklıdır. Latin esintili bu spor, fitness ve dansı birleştiren bir dizi ritmik hareket içerir. Sporu
çok daha eğlenceli ve akıcı hale getiren, dans ve
müziği doğru vücut hareketleriyle harmanlayan
zumba, spor yapmaktan sıkılanlar için bire bir.
AEROBIK: Aerobik genellikle müzik eşliğinde yapılan çok tekrarlı ritmik hareketler ile germe, esneme ve kuvvet egzersizleridir. Genellikle bir eğitmen eşliğinde
yapılsa da ev ortamında da televizyon ya da
internetten izlenerek tek başına da yapılabilir.
FITNESS VE PILATES: Çoğunlukla spor salonlarında yapılan fitness ve pilates ev koşullarında da gerçekleştirilebilir. Farklı yöntemler
kullanmakla birlikte genel olarak çok tekrarlı
ağırlık ve esneme egzersizleri olarak tanımlanabilecek bu sporlar su şişeleri, yastık, ip, lastik, kablo, top gibi çeşitli eşyalar yardımıyla
yapılabilir. Ekipmansız olarak da yere yatıp bacaklarınızı çevirerek, olduğunuz yerde koşarak, vücut ağırlığınızla eğilip kalkarak ve daha
nice hareketlerle kaslarınızı çalıştırabilirsiniz.
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YOGA: Yoga daha dingin ve kontrollü şekilde
kasları çalıştırıp esnetir. Uygulayıcılarına yüksek konsantrasyona dayanan bir içsel deneyim sunar. Kendi başına ayrı bir felsefesi olan
yoga devamlılık içeren uzun bir yolculuktur.
BESLENMEYE DIKKAT
Hangi yöntem seçilirse seçilsin ev sporlarının açık
alanlarda, salonlarda ya da takım halinde yapılan
sporlardan çok daha az kalori yaktığını unutmamak
gerekir. Bu nedenle evde geçirdiğimiz dönemde formumuzu korumanın birincil şartı; ağır kalorili yiyeceklerden uzak durmak, karbonhidrat ve şeker tüketimini sınırlandırmaktır. Sıkılaşmak, esnemek, kilo vermek,
kondisyon kazanmak kas yapmak gibi amaçlara ulaşmak için de “süreklilik” gerektiği unutulmamalı.
fers an internal experience based on high concentration. It is a long journey with a unique philosophy.
WATCH YOUR DIET
Regardless of the method, you should keep in
mind that home exercises burn less calories than
gym, outdoor or team sports. Therefore, avoiding
high-calorie foods and limiting consumption of
carbohydrates and sugar is a must to keep fit while
staying at home. You should also remember to
keep these attempts “permanent” in order to become flexible and tight, to lose weight, to get conditioned and to strengthen your muscles.

EVDE SPOR YAPANLARA TAVSIYELER:
l Haftalık bir egzersiz planı hazırlayın.
l Her ay için “makul” hedefler belirleyip bunları
motivasyon aracı olarak kullanın.
l Birbirinizi telefon yoluyla bile olsa motive edeceğiniz
bir spor arkadaşı edinin.
l Spor esnasında kendinize rahat hareket
edebileceğiniz bir alan oluşturun.
l Sınırlarınızı zorlayın fakat yapamadığınız egzersizler
için kendinize fazla yüklenmeyin.
l Spor yaparken bir pencere açıp içerideki oksijeni
arttırmayı unutmayın.
l Egzersiz sırasında müzik dinlemek, süreci daha
keyifli hale getirecektir.
l Evde geçirilen dönemde sık yemekten ve ağır
yiyeceklerden uzak durun, sağlıklı beslenin.

HOME EXERCISING TIPS:
l Prepare a weekly exercising plan.
l Set “reasonable” monthly targets and use
them as a motivation tool.
l Make a friend to talk (at least on the phone)
and motivate each other to do sports.
l Create an area to move freely during
exercising.
l Push the limits but do not suppress yourself
for exercises you cannot do.
l Remember to open a window to get fresh air
while exercising.
l Listening to music during exercising will help
you to enjoy the moment.
l Avoid over-eating and high-calorie foods
while staying at home, eat healthy foods.
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Seyma
Acıgöz
.

BOĞAZ’IN
İNCİLERİ:
YALI, KÖŞK VE
SARAYLARIMIZ
THE PEARLS
OF BOSPORUS:
SEASIDE
RESIDENCES,
MANSIONS AND
PALACES

Mimari yapılar medeniyetlerin tarihini ve kimliğini
yansıtan en önemli unsurlardır. İstanbul Boğazı’nı süsleyen
yalı, köşk ve saraylarımız da medeniyetimizin en incelikli
mimari yapılarıdır.
Architectural structures are the most important elements
reflecting the history and identity of civilizations. The
seaside residences, mansions and palaces decorating the
Bosporus are the most elegant architectural structures of our
civilization.
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İstanbul dört iklimin yaşandığı havası, bereketli
coğrafyası, içinden geçen boğazı ve kıtaları birleştiren eşsiz konumuyla yüzyıllar boyunca birçok medeniyetin gözbebeği olmuştur. Üç imparatorluğa başkentlik yapan bu kadim şehir farklı
kültürlerden izler taşıyan mimari güzelliklerle
bezenmiş, birçok tarihi yapıyla taçlanmıştır. Bu
yapılar arasında İstanbul siluetiyle özdeşleşen ve
şehrin ihtişamlı geçmişini yansıtan yalı, köşk ve
saraylar çok kimsede hayranlık uyandırmaktadır.
Her medeniyetin kendine
has bir mimarî üslubu vardır. Şehirler bu üslup üzerine inşa edilir ve kimlik
kazanır. Fatih’in gemilerini karadan yürüterek fethettiği İstanbul, Osmanlı
medeniyetinin imgeleriyle
mimarî açıdan zenginlik
kazanmaya başladı. Ecdadımız İstanbul’a cami,
medrese, han, hamam gibi
kendi kimliğini yansıtan
eserler inşa ederken İstanbul Boğazı’nı da yalı ve saraylarla süsledi. Topkapı,
Dolmabahçe, Çırağan, Beylerbeyi, Küçüksu Kasrı gibi
saraylar ile Sait Halim Paşa
ve Hasip Paşa Yalıları bunlardan sadece birkaçı.
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Istanbul has been treasured by many civilizations for centuries thanks to its rich climate, fertile
lands, Bosporus and its unique location connecting continents. This ancient city served as the
capital of three empires. Its architecture is crowned with the footprints of different cultures and
several historical buildings. Seaside residences,
mansions and palaces identified with Istanbul’s
silhouette, are admired by many people.
Every civilization has its
unique architectural style.
Cities are built on this style to gain an identity. As
Fatih conquered Istanbul
by transporting his ships
on land, the city assumed
a rich architecture with
Ottoman patterns. Our
ancestors built mosques,
madrasahs, inns and Turkish baths in Istanbul and
decorated Bosporus with
seaside residences and
palaces. Palaces like Topkapı, Dolmabahçe, Çırağan, Beylerbeyi, Küçüksu
and Kasrı and seaside residences of Sait Halim Pasha and Hasip Pasha are to
name a few.

Günümüzde hâlâ tarihi
özelliklerini koruyan ve adeta mücevher gibi parlayan
bu yapılar şehrin en büyük
değerleri arasında gösteriliyor. Öyle ki, her yıl ülkemizi
ziyaret eden binlerce turist, sırf bu yalı, köşk ve
sarayları yakından görmek için boğaz turlarına
katılıyor. Dolayısıyla bu tarihi miras bir yandan
şehrimizi süslerken bir yandan da ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Still preserving their historical features and shining like a diamond, these
structure are considered
among the greatest values of the city. Thousands
of tourists visit our country
every year and take boat tours in the Bosporus
to see these seaside residences, mansions and
palaces closely. So, this historical heritage both
decorates our city and contributes to the national economy.

Tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda hizmetleriyle bilinen PTT, İstanbul’un mimari yapılarına
pullarında yer vermekte ve bu güzellikleri tüm
dünyaya tanıtmaktadır. PTT’nin tarihe tanıklık
eden ve kültürümüzü yansıtan pulları bu yönüyle de ülke turizmine katkı sağlamaktadır.

Known for its services in protecting our historical and cultural heritage and transferring such
to future generations, PTT decorates its stamps
with the architectural structures of Istanbul to
promote these beauties all around the world.
PTT’s stamps also support tourism by witnessing history and reflecting our culture.
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Şeyma Acıgöz

“ALO ALO! MUHTEREM SÂMI’IN (DINLEYICILER), BURASI
İSTANBUL TELSIZ TELEFONU. 1200 METRE TÛL-I MEVC, 250
KILOSIKL. ŞIMDI AKŞAM NEŞRIYATIMIZA BAŞLIYORUZ.”
“HELLO DEAR AUDIENCE! HERE IS ISTANBUL’S RADIOPHONE
AT WAVELENGTH 1200 AND FREQUENCY 250. NOW LET’S
START OUR EVENING BROADCAST.”

BIR ZAMANLAR
HER EVIN
BAŞKÖŞESINDEYDI:

RADYOLU GÜNLER
IT USED TO BE
A TREASURE ONCE
DAYS WITH
A RADIO
90
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6 Mayıs 1927 akşamı Eminönü ve Sirkeci semaları, PTT'nin Büyük
Postane Binası’ndan yapılan bu “ilk anonsla” yankılandı. Eşref Şefik
Bey’in heyecan dolu sesi Türkiye’de radyo serüveninin başlangıcı oldu.
Henüz kimsede radyo alıcısı bulunmadığından o tarihte hoparlörle
yayılan bu ses, zaman içinde tüm Türkiye’ye taşındı ve her eve girdi.
On May 6, 1927, the sky in Eminönü and Sirkeci districts echoed with this
“first announcement” from the Great Post Office Building. The exciting
voice of Eşref Celik was the start of the radio journey in Turkey. As no one
had a radio receiver at those times, the voice came from the speakers,
which became widespread in houses all around Turkey afterwards.

İLK YILLAR
Radyonun ilk yıllarında yayınlar akşam saatlerinde
yapılırdı ve 5 saatle sınırlıydı. Bir gelin sandığı gibi
dantellerle süslenmiş ahşap kutular başlangıçta
çok az evde bulunurdu. Bu nedenle yayın yapılan
saatlerde komşular, akrabalar radyo bulunan evde
toplanır, bu yeni eğlencenin tadını birlikte çıkarırdı. Radyo, dinleyicisini tutkuyla kendine bağladı ve
zaman içinde her evin baş köşesine kuruldu. Bu
saltanat kıraathanelere, çay bahçelerine, halk gazinolarına da yayıldı ve radyo, insanın olduğu her
yerde kendine müstesna bir köşe buldu.
RADYO İLE DEĞIŞEN HAYAT
Halkın en çok rağbet gösterdiği yayın hiç kuşkusuz ajanslardı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarında halk, tüm haberleri yarınki gazeteyi beklemeden radyo vasıtasıyla alıyordu. Bu da radyoya
duyulan ilgiyi ve güveni iyice arttırdı. İçinden ses
gelen bu sihirli kutu, gazete ulaşmayan uzak nahiyelere bile haber taşıyor, insanlarla konuşuyordu.
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EARLY YEARS
Broadcasts were made in the evening hours in the
early years of radio and they were limited to 5 hours.
Wooden boxes decorated with lace like a bride’s
wedding chest, were available in few houses at first.
So neighbors and relatives gathered in the house
which had a radio to enjoy this new way of entertainment together. Radio soon became a passion
for its audience as a treasured object in the house.
It became widespread in coffee and tea houses and
clubs over time as a treasured item in any place.
LIFE CHANGING WITH RADIO
Agencies were the most favored broadcast of the
society for sure. Particularly during the World War
II, people used to hear news on the radio instead
of waiting for the following day’s newspapers. This
boosted the interest and trust in radio. This voiced
magic box was able to deliver news even to remote
districts outside the reach of newspapers and talked
to people.

Türkiye’nin ilk radyo yayını PTT’nin İstanbul Sirkeci’deki
Tarihi Büyük Postane Binası’ndan yapıldı.
"Turkey's first radio broadcast was made from PTT's
Historic Post Office Building in Istanbul Sirkeci."
HAZİRAN - JUNE
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O dönemde ancak
İstanbul, Ankara, İzmir
gibi büyükşehirlerde
dinlenebilen şarkıcılar
radyo sayesinde her
eve girdi ve güzel
sesleriyle yüreklere
dokundu.
People were able to
listen to singers only in
big cities like Istanbul,
Ankara or İzmir at
those times. But
thanks to radio, those
singers began to be
heard in every house
with their beautiful
voice.

Gazetelerin elinden “haber kaynağı
olma” ayrıcalığını alan radyo, dede
ve ninelerimizden de rol çaldı. Radyo
öncesinde çocuklar dede ve ninelerinin etrafında oturur, akşam saatlerini
onların anlattığı masal ve hikâyeleri
dinleyerek geçirirlerdi. Radyonun eve
girişiyle birlikte hikâye anlatıcısı değişti. Tiyatroyu evlerimizin salonuna
kadar getiren “Arkası Yarın” programları dede ve ninelerimiz dahil tüm ev
halkının merakla beklediği, pür dikkat dinlediği programlar oldu.
Aynı zamanda çalınan türküler, şarkılar da paha biçilmezdi. O dönemde ancak İstanbul, Ankara, İzmir gibi
büyükşehirlerde dinlenebilen şarkıcılar güzel sesleriyle her eve girmişti.
Günümüzden bakınca tuhaf gelebilir
belki ama o dönem insanların radyoda dinledikleri bir türküyü bir daha
duyma ihtimalleri olmayabiliyordu.
Radyoyu bu kadar değerli kılan esas
şey, hiçbir yayının tekrarının olmama-

Nostalji / Nostalgia
Taking away newspapers’ priority to “be
a source of news”, radio stole role from
our grandparents, too. Before the radio,
children used to gather around their
grandparents in the evenings to listen
to the tales and stories they were to tell.
Yet, these storytellers were replaced
by radio afterwards. “Soap operas”
brought theatre to our living room, becoming favorite programs of the whole
family including the grandparents.
The songs played on the radio were
also invaluable. People were able to
listen to singers only in big cities like
Istanbul, Ankara or İzmir at those
times. But thanks to radio, those
singers were in every house with
their beautiful voice. It may look absurd today, but there was the risk
that one could hear a song only
once on the radio. What made radio
valuable was that, it wasn’t possible
to repeat the broadcast. So there
were many people who used to wait

sıydı. Bu nedenle elinde kalem ve defterle radyo
başında bekleyen ve radyoda okunan şarkıları, şiirleri not eden çok sayıda insan bulunurdu.
PABUCU DAMA ATILDI
1960’ların sonunda televizyon yayınına başlanmasıyla kitlelerin ilgisi beyaz cama dönmeye başladı ve
radyonun saltanatı sarsıldı. Televizyon, ilk yıllarında
yalnızca zenginlerin ulaşabildiği bir araç olduğundan radyonun yerini alması çok hızlı olmadı. Radyolar bir süre daha varlığını sürdürse de 1980’lerle
birlikte televizyonun çok sesli dünyasına tamamen
yenik düştü. Artık özenle işlenmiş danteller televizyonların üstünü süslüyordu. Ve öyle bir zaman geldi
ki “Lale Devri” şarkısında denildiği gibi eski radyolar
evde fazlalık olarak görülmeye; atılmaya, satılmaya,
çatıya saklanmaya başlandı.
ARTIK ARAÇLARDA DINLENIYOR
1990’larla birlikte özel radyoların renkli dünyası yayın hayatına bir canlılık getirse de radyolar evlerin
baş köşesine bir türlü dönemedi. Bugün radyolar
çoğunlukla araçlarda dinleniyor ve insanlara yolculuklarda eşlik ediyor. Evde kaldığımız bu günlerde, aile fertlerini başına toplayan radyoyu hatırlamak, sanki o günlere geri dönüş hissi vermiyor
mu size de?
by the radio device with a pen and a paper to
note down the songs or poems read on the radio.
LOST FAVOR
As television came into our life in late 1960s, people tended towards the white glass and radio did
not seem much appealing anymore. As television was a device for the rich in the beginning, it
did not substitute for radio all of a sudden. While
radios survived for some more time, it was totally defeated by the colorful world of television in
1980s. Beautiful laces were now used to decorate television. Over time, old radio devices came
to be considered unnecessary as in song “Lale
Devri” (“Tulip Age”) and people began to dispose,
sell or lose sight of them.
WE LISTEN TO RADIOS IN AUTOMOBILES TODAY
While the colorful world of private radios revived
the broadcasting life in 1990s, it was never possible for the radio to return to its honor place at
home. Radios are mostly listened in the cars today, keeping company with the traveler. as we
continue to stay at home, remembering the radio as a tool to attract the whole family feels like
turning back to those days, doesn’t it?
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CROSSWORD

Resimdeki
Paris'in
sembol
kulesi

Memleha

Çevren
Fayda

9

Altın
elementinin
simgesi

Karışık renkli

Leke

Gevrek ve
tuzlu bisküvi
türü

Haz

Enerji

7

8
9 4
2

Otoyol

5

Delici kılıç

Oy

10

İktisat
Kıta

6

Gerçekte
olmayan,
farazi
Bir yeri
pusula ile
belirleme

Hukukta
görüş,
kanaat

1

Geriye kalan
Sav

3
7
9 4

9

1

1
4

5 6

9

9

8 9
5

8
6 5

4
9

4
9

8
3
9 7
1
2
4 8
7
8 5
2 9
9
2 3
6
9
2 3
6
8
7 5
5

2
9
1

9
8

7

5
1

3 6

2

4

5
6
2 4

1

7

8

6

2 3
6

5
4

7
5

1
2

7

4
5 3 8
1
7
2
6
8
9
5
6
2
8
2 3 4
1
6
1
5
6

5

8

7
4 9
6
1 3
5 2

5

1
2

5

5 4
2
7 9
3
7
6 3
5
2
1
6 3
9

3
3 5
1

4

6

2

7

7
2

HARD

4

2
9

1 6
6
5
5
9 2

7 8

ZOR

2
9 3

8

ÇÖZÜMLER
SOLUTIONS

Avuç içi

Lezzet, zevk

Bir tür cila
Kural
Gözü açık

3

EYFEL KULESİ

Ayaklı tabla
Kızgın

Arjantin
plakası
Yaban
koyunu

4

Giyside
boyun kısmı

Çabuk olan,
süratli

1
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6

3
1 7

Ad

Kas

Bayır

3

5

Çok tüylü
küçük köpek
türü

Japonya'da
bir yanardağ

Bakanlar
kurulu

Çimentonun
bir önceki
safhası

5

3

Tellür imi

Trabzon'un
bir ilçesi

8

Burunla
algılanan his

Öncesiz

Ayı balığı

Doğanın
sebep olduğu
yıkım

ORTA

MEDIUM

4
Bir bağlaç

Gümrükte
mal konan
İtalyan
yer
televizyonu
Erkek oyuncu

Artvin iline
bağlı
ilçelerden
biri

KOLAY

Orta Doğu'da
bir halk

İlgi

Vali

Dâhi

EASY

Geminin
izlediği yol

Sıkıntı, dert,
keder, üzüntü

Konaklama
işletmesi

2

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.

SUDOKU

Mitos

Elini sertçe
çarpmak

Hayvanda
duyarga

Sık sık küçük
kaza yapan

Maden yeri

Gece
gösterimi

Milattan
önce (kısa)

Sunma
Sağlıklı,
sıhhatli,
salim

SUDOKU

İşlenerek
yapılan
üretim

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U9
A
E Y F E L K
A U
A R
E R K E
A
A
S5 A K
E R G E N E
A N T R
R A İ
E
K L10 İ N K
O T E L
O
Ö
B A K
A R D A N U
A Y A
Ş3 E V
K A
M A S A
R A
A R G
Y A K A
K İ Ş İ S

T
Z
K
İ2
U L7 E S İ
M
Z
V U R M A
L A K A
İ L
A R
R O T A
A F E T
T
E P8 O
O F
P
K A B İ N
E R
S A N A
E K1 O N O M
İ Y E
Ç
R
T A T
İ D E
H A R
A L İ4
T E Z
E L
P U

Ö
K
E
E
Z
E6
L
İ

L

1
5
9
2
8
7
4
3
6

8
6
4
5
3
1
7
2
9

2
3
7
6
9
4
8
1
5

5
1
3
7
4
2
6
9
8

6
4
2
9
5
8
3
7
1

9
7
8
3
1
6
5
4
2

3
2
5
4
6
9
1
8
7

7
8
6
1
2
3
9
5
4

4
9
1
8
7
5
2
6
3

2
1
3
4
7
6
5
8
9

6
8
5
1
2
9
7
4
3

7
4
9
8
5
3
1
2
6

1
3
2
9
8
5
6
7
4

8
9
6
3
4
7
2
1
5

4
5
7
6
1
2
9
3
8

3
7
8
5
6
1
4
9
2

5
2
4
7
9
8
3
6
1

9
6
1
2
3
4
8
5
7

9
1
8
5
7
3
6
2
4

5
6
2
4
9
1
3
7
8

4
3
7
8
2
6
9
1
5

2
8
5
3
6
7
1
4
9

7
9
3
1
5
4
8
6
2

6
4
1
2
8
9
5
3
7

1
5
6
7
4
8
2
9
3

3
2
4
9
1
5
7
8
6

8
7
9
6
3
2
4
5
1

6
2
9
1
3
7
5
4
8

4
5
7
2
8
9
1
6
3

8
1
3
6
5
4
7
2
9

3
7
6
4
1
5
9
8
2

9
4
5
8
7
2
6
3
1

2
8
1
9
6
3
4
7
5

7
9
4
3
2
1
8
5
6

5
3
8
7
9
6
2
1
4

1
6
2
5
4
8
3
9
7

8
7
4
3
6
1
5
9
2

9
1
3
2
7
5
8
6
4

5
2
6
4
9
8
3
1
7

3
9
7
8
2
4
1
5
6

6
8
1
5
3
7
2
4
9

4
5
2
9
1
6
7
8
3

1
4
9
7
8
2
6
3
5

2
6
5
1
4
3
9
7
8

7
3
8
6
5
9
4
2
1

3
2
4
1
6
5
9
8
7

8
5
9
4
7
3
2
6
1

1
7
6
8
2
9
3
4
5

9
1
7
5
3
6
4
2
8

4
3
2
9
8
1
5
7
6

6
8
5
7
4
2
1
9
3

7
9
3
6
1
4
8
5
2

2
4
8
3
5
7
6
1
9

5
6
1
2
9
8
7
3
4
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Foto Hayat / Photo Life

Hayatın Her
Alanında

#ptthayatıniçinde

www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/BilgiBankasi.aspx#ptt_yayinlarimiz
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